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UVO.
Ve vdecké innosti Jaroslava Golla/) jeho práce o eském

hnutí náboženském mají zajisté nejvtší význam: jimi Goll podal
nejskvlejší dkaz svého mistrovství v oboru historické kritiky
i svého umní djepiseckého, jimi nejmocnji psobil na vývoj
naší historické vdy po stránce methodické i vcné, jimi dal svému
národu dílo, uící jej správn chápat nejvtší zjevy jeho djin
a mající tudíž velikou cenu nejen ryze vdeckou, nýbrž i obecn
národní. Nové vydání hlavních spisu Gollo^-ých z toho oboru,
dosud obecn nedost pístupných, zdálo se proto nejdstojnjší,
oslavou jeho sedmdesátých narozenin. Ale vydané spisy samy
pece nepodávají pln}- obraz práce vykonané GoUem o djinách
eského hnutí náboženského ; a proto není snad zbyteno pokusiti
se dodatkem o podrobnjší pehled všeho, co Goll z toho oboru
vydal, a zárove o úhrnné ocenní této ásti jeho vdeckého díla.

Chystáme-li se pozorovati soustavnji Gollovy práce o eském
hnutí náboženském, pirozen naskytuje se nám otázka, jakými
vlivy byl Goll piveden k tmto pracím, jakými cestami se k nim
dostal. Na takové otázky nebývá možno dáti odpovd zcela uritou
a bezpenou, nebo tu psobívají zhusta popudy, jichž si nebvvá
vdom ani ten, o koho jde. To sice platí i zde, ale pece možno se

tu pokusiti o vysvtlení aspo pravd podobné. Odkud Gollovi
mohl pijíti první neuvdomlý popud k jeho pracím o eském
hnutí náboženském, a zvlášt o Jednot bratrské, naznauje toto
vlastní jeho vypravování (v list, který mi psal v let 1906): ,,0d
r. \S')S byla mi Ml. Boleslav domovem. Gymnasium bylo v staré

bratrské škole a to povídá dosud (nyní je tam dávno nco jiného)
nápis na budov, jenž se poíná .Exule Picardo . .

.' Klášter
piaristský, nkdy františkánský, býval sídlem Lukáše etc. Ne-
daleko zrušený kostel sv. Václava býval kdysi bratrský. Mezi
tímto kostelem a klášterem bvl náš bvt s vvhlíkou na ob stranv.

') Srov. mou pedná.šku o (ioUovi / r. I90tt, otištnou v pílo/.o CtsV.
(^as. Hist. 1907, a literaturu tam uvedenou.
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Ale více snad pisplo nco jiného. Nedaleko Boleslave je záme-
ek Neuberk. Zde žila vdova Jana z Neuberka, známého pítele

Palackého. Otec byl její léka a ona si mne již jako hocha velmi
oblíbila. Od ní— ješt jako gymnasista tuším— jsem dostal darem
Gindelyho Bohmische Briider."

Byl-li takto v Gollovi již za jeho let gymnasijních probuzen
zájem o djiny bratrské, dlouho tlumily jej živjší a mocnjší
zájmy jiné. Mladého Golla, když pišel r. 1864 na universitu,

mnohem více vábilo studium filosofie, literatury a umní, než
písná historie, k níž se dostal takka bezdn. A když potom,
zstávaje ovšem ješt dlouho více básníkem a literátem než histo-

rikem, poal se zabývati odborn studiem historickým, jeho po-

zornost neobracela se k djinám eského hnutí náboženského.
Théma domácí práce státní ,,Beziehungen Bohmens zum deutschen
Reich im XV. Jh.", jíž si získal uznání Tomkovo, pimlo jej

nepochybn k dkladnjšímu studiu politických djin eských
doby husitské a pipravilo tak pdu pozdjším pracím Gollovým
o králi Zikmundovi, ale jeho vlastní zájem, urovaný snad ponkud
vlivem dvou druhých jeho uitel Hoflera a Gindelyho, pudil

jej k studiu djin novovkých, obecných i eských. Francouzské
djiny XVII. vku lákaly jej nejvíce, vedle toho pak djiny eského
povstání, poblohorské emigrace a Komenského. V tom se nedal

zviklati ani roním pobytem v Gottinkách v r. 1871—2. Akoli
tam byl hlavním jeho uitelem Jií Waitz, v jehož slavném semi-

nái uil se historické method na látkách stedovkých, pece
zaal tu samostatn pracovati o djinách doby nové. Pokraoval
v tom i za svého pobytu v Berlín, kde ztrávil r. 1872—3 jako sou-

kromý tajemník amerického vyslance Bancrofta, a také studijní

cesta Gollova po Hollandsku a Anglii podniknutá v let 1873

platila studiu djin novovkých, z djin eských zvlášt eskému
povstání a Komenskému.

Studium Komenského, jehož ovocem jsou Gollovy cenné
,,Pftspévky k životopisní Komenského" vydané r. 1874 (v Cas. esk.
]\Ius.), pivedlo nepochybn Golla k studiu starších djin bratrských,

které brzy potom upoutalo jej k sob tak, že po léta bylo hlavním
pedmtem jeho vdecké innosti, jeho hlavní prací životní. Akoli
pechod od Komenského k starší Jednot je zcela pirozený, pece
chtli bychom vdti, jak se stalo, že Goll, zanechav skoro docela

djin novovkých, zakotvil tak pevn práv v djinách nejstarší

Jednoty. Dojmy z let gymnasijních, jichž bylo již vzpomenuto,
nebyly tu asi bez vlivu, ale mocnji, zdá se, psobila píina jiná,

ryze odborná. Goll sám vyznal (v doteném již list z r. 1906),

že po návratu z ciziny lákaly jej nejstarší djiny Jednoty svými

,,problémy pro historickou kritiku". A sám také upozornil, že

na problémy ty obracely pozornost nkteré nedávné práce. ,,Pro
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nkteré otázky Gindely ásten v poznámkách sestavil látku,

^nf^roblémy (ale zde též byla okázána cesta dále) postavila Pa-

/ackéCpoi^dláníoBratnch
r katechismech

" Gindelyova kniha o djinách Brati z r. I80-,

ZeSÍh"a studie o valdenských a bratrských kfechisrnech

?rÍ863 a nejvíce asi Palackého rozprava o pomru a stycích skt.

Valdenské s náboženskými sektami v Cechách z r 1868 daly teoy

rollovf podnt k jeho vlastním studiím o Bratích. \]e]ich pro-

spch rozhoSlo as ponkud i to, že pokraování v studnch o deji-
specn rozuuuiu f

^^^ rozliné vazné pie-

Táky ™^1 aTe Ma™l's'nad po.nání. ie by tu tžko bylo soupena

.Gindelvm kterému jeho úední postaveni v zemském archu e

DO^kytovaTó tok pro tedk k rozsáhlému badám archivnímu

bez laklho hlubší studium déjin novovkých nebylo ™o^n°.
«L^'

témrhrav opatoval bohatou látku pramennou na jejiz shro-

r^Sdéní soukromému historikovi nebyla by stáda ani nejpil-

"**'K'dy?e G^ÍpceaUoustavn zabývati studiem staršichdéjin

bratrskU a eského hnutí náboženského vbec, nelze _s uritosti
bratrských a ces

b„,,„„í,„ „, sbírce rukopisu kmhovny

Go/toM*' vydaném r. 1873 (v Cas. Cesk. Mus.), ale vzniklém

atmé iiž v r' 1871-2, kdy GoU v Gottinkách studoval, najdeme

rsUDodrobný popis dležitého husitského rukopisu obsahují-

cího obrazové? satyrickým textem doprovázené antithesy Krista

a AnkíLta, o n2l nyíií víme, že jsou ^PJ^-^^-jy
jg^le ^raWatu

némerkého vrstevníka a stoupence Husova M. llikulase z iJjazaan

rTbulae vetéris et novi coloris."') Ale toto první zasaženi GoUovo

v obor dil^ husitských zpsobeni bylo zjevné nahodilým objevem

I nesouv š? Dimo s jeho pozdjšími bratrskými a husitsky;mi

studTeT Podobn Golluv posudek spisu némeckého historika

Ir I en^e o oomru krále Zikmunda k Anglickému krali Jindrichu\

.

kte^TezárC píspvkem k djinám koncilu Kostnického vys y

r 1875 (t Cas Cesk. Mus.), nelze uvádti v souvislost s emito stu-

diemi aí snad možno v ném spatovati pedzvst pozdjších prací

GoUovych o politice krále Zikmunda, které ovsem maj, vyznám

i pro djiny husitského hnutí.=) Ješt koncem r. 18, o GoU. tehdy

je tei.J e ',;osu.ieK sp,s'u Len.ova -^--Tj-;,--.^ )-
'^..^"IC^a

Zikmunda. KdeHo 1 enz vyf'
'•' P°_, V„=^' ^^,, ,..„„,ie i jeho jednán;

s Anglii "ff
vrcna a^.

I
.

I ^

'

f '^^ •^í^
^"^

, ^^„,, „d, k„.„, ie to byla nejx.ctivá

S-ep;i;aF't|^-^^r 'n,.a«a,n.^.,.^

^'^^:ZZ'^.&^i^ ž:;'^í^,línd:\av,ra3e takov? smlouvy
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již profesor na Obchodní akademii (od r. 1874) a docent obecných
djin na Pražské universit (od r. 1875), pomýšlel, jak se zdá, na
práci o válce šmalkaldské.^) Avšak v let r. 1876 byl již patrn
rozhodnut oddati se studiu djin bratrských, nebo jej tou dobou
nacházíme na výzkumné cest v sídle bratrského archivu, saském
Ochranov, odkud koncem ervence zajel také do Žitavy.^)

O V3>sledcích této výzkumné cesty podal Goll ješt toho roku
veejnosti pedbžnou zprávu lánky ,,Krátká zpráva o nkterých
rukopisech Žitavských" a ,,Archiv Ochranovský" (oba v Cas. Cesk.

Mus., prvý v 3., druhý ve 4. sešit roníku 1876). Kdežto prvý
lánek pestává na struném popise nkolika eských (exulant-

ských) rukopisu a tisk knihovn}' Zitavské, vtšinou z konce XVI.
a XVII. stol., druhý podává u nás poprvé podrobnjší informace

o vzniku, povaze a složení slavných foliant Ochranovských a

krom toho zevrubný popis dležitého tamního rukopisu, obsahují-

cího dva spisv Jafetovy, historické dílo br. ^Mikuláše Slánského,

ervenkovo Poznamenání a anonymní Rozmlouvání starého

echa s mladým rytíem. Z Jafetovy Historie o pvodu Jednoty
Goll uvádí podrobný, vše podstatné vyerpávající obsah, pii-
uje tu a tam kritické poznámky, které již ponkud prozrazují

smr jeho studia o Jednot. K zpráv Jafetov o muení br. e-
hoe pi prvém pronásledování Bratí r. 1461 poznamenává, že

je vzata z Blahoslava a Lasického, velmi podrobn reprodukuje

Jafetovo vypravování o založení vlastního ádu knžského v Jed-
not r. 1467. a slibuje promluviti na jiném míst ,,o cen histori-

ckého spisování Jafetova." Že již tenkráte Golla zajímala zvlášt
otázka pomru starší Jednoty k Valdenským, zjevno z toho, že si

v listopadu 1876 vyžádal informace Ochranovského bibliothekáe

A. Glitsche o valdenské literatue tamní knihovny.
Xovou cestu výzkumnou za prameny k djinám bratrským

podnikl Goll o prázdninách r. 1877. Navštívil tentokráte Zhoelec
a saský Freiberk.^) O eských rukopisech tamních knihoven ped-
nášel (7. íjna a 3. pros. 1877) v Král. spolenosti nauk, v jejíchž

Zprávách potom uveejnil nmecky struné zprávy: ,,Die hóhmische

Haitdschrift der Freibcrger Gyr.inasialhihliothek" a ,,Dic bóhmischen

Handschriften der Milichschen Bibliothek in Górlitz" (Sitzber. 1877).

K nim se o nco pozdji pidružila obšírná eská ,,Zpráva o eských

na ob strany, zaujal mezi obma královstvíma postavení neutráln, jak
i teba bylo, mélo-li se koncilium od nho svolan sejít a se zdarem potkat."

') 9. list. 1875 podával H. Ermisch GoUovi na jeho dotaz zprávu
o drážanském materiále pro toto thema.

*) ,, Zdržuje se njakou dobu v Ochranov, zajel jsem dne 27. ervence
r. 1876 do Žitavy," píše Goll v Krátké zpráv o rukopisech Žitavskvch
v . . M. 1876^ str. 583.

') ,,Ich hábe im Juli 1877 die Handschrift in Freiberg eingesehen,"
poznamenává Goll v pednášce o rukopise Freiberském v Sitzb. 1877, 381.
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rukopisech ve Zhoelci" (Cas. esk, Mus. 1878). V této eské stati

popisuje se podrobn všech devt eských rukopis knihovny
Milichovy ve Zhoelci. Jsou to vtšinou bratrské a utrakvistické

rukopisy stol. XVI. a XVII., ale v jednom je také eský text

Biskupcova eucharistického traktátu (Ad magnificationem), z nhož
Goll podává dosti podrobný výtah, kdežto spis br. Vavince Kraso-
nického O svátosti tla a krve Kristovy proti Caherovi, velmi dle-
žitý pro starší djiny Jednoty, otiskuje skoro celý, vynechávaje
toliko citáty a všeobecné argumentace. Nmecká zpráva o ruko-

pisech Zhoeleckých pestává na struném jich popise. Za to

zpráva o gymnasijní knihovn Freiberské podává nejen podrobný
a dkladný popis tamního jediného eského rukopisu, nýbrž pí-
lohou otiskuje dva neznámé eské listy krále Zikmunda z r. 1433,

týkající se jeho jednání s koncilem Basilejským. Ti jiné kusy
z téhož rukopisu, totiž dv drobné kroniky z doby husitské, jednu
o Jeronýmovi Pražském, druhou o Žižkovi, a starý eský peklad
slavného listu Poggiova o výslechu a upálení Jeronýmov, vydal
Goll r. 1878 v samostatné knížce s názvem ,,Vypsáiií o M. Jcioný-
movi z Prahy. Kronika o Žižkovi." Ob kroniky byh' již v XVI.
a XVII. stol. vydány tiskem, ale pes to Miy tém neznámy a

pro svj domnle pozdní pvod (Kronika o Žižkovi pokládána
za spis Kuthenv) málo cenny. Teprve nálezem Gollovým se

zjistilo, že jsou to spisy XV. stol. a mají tudíž cenu znan vtší,

než jim díve mohla býti piznávána. Domnnku Gollovu, že ,,Vy-
psání o ^í. Jeronýmovi" složil snad Mladenovic, potvrdilo pozdjší
zkoumání Fr. Procházky.^) Goll také již upozornil na souvislost

,, Kroniky o Žižkovi" se ,,Starý-mi letopisy".

Z badání o pramenech k djinám bratrským v rukopisných
sbírkách pražských vzešly dv jiné drobné edice Gollovy z r. 1878.

,,Spisek Víta z Krupé proii Braiíni" a ,,Nkicré prameny o boui
Pražské r. 1483—4" (ob ve Zpr. kr. sp. nauk). K spisku kališ-

nickcho dkana Hradeckého Víta z Krupé z r. 1476, zajímavému
tím, že jím byly rozhlašovány nejapné smyšlenky jakéhosi Jana
Ležky o domnlých bludech a hnusných skutcích Bratí, je pi-
pojen dlcžitj> seznam nejstarších zboru bratrskj-ch sestavený

ješt za života br. ehoe; oboje otištno z rukopisu Pražskv

knihovny universitní. ]Mezi prameny o boui Pražské z r. 1483— 4,

jež jsou erpány jednak z opis Fr. L. Celakovského, jednak z ruko-

])is téže knihovny, vyniká dležitostí památný zápis obci Praž-

ských z 6. íjna 1483. který je z nejvýznamnjších programových
projevu husitských a z nejpádnjších diikazii nezvratné píchyl-
nosti Cechu pod obojí k základním lánkm starého programu hu-
sitského. S bratrskvmi s" udicmi Gollovými souvisí zejm takr

>) Fr. l^rocházkíi, O nu-nších spisech Petra /. Mladenovic (Zpr. spt .

nauk ISH2).
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jeho drobný lánek ,,0 Píbraviovc spise ,0 poslušenství starších

a jednot kestanské' " (v Zpr. spol. nauk 1878), kde se podle ruko-

pisu Vídeské dvorní knihovny podávají charakteristické výatky
z tohoto spisu Píbramova, dokazující jeho pesvdení o božském
pvodu úadu papežského a o povinnosti kesanov poslouchati

papeže a jin3>ch pedstavených církevních.

Uvedené dosud píspvky Gollovy k eským djinám nábo-

ženským z 1. 1876—1878 jsou vesms píbuzné povahy. Podává se

jimi zpráva o nalezený^ch nebo prozkoumaných rukopisných pra-

menech, otiskují se nkteré zajímavjší kusy nebo význané ukázky
z nich bez pronikavjších úvah kritických. Jsou to jaksi vedlejší,

takka nahodile vzniklé plody pípravných prací Gollových k vlast-

nímu jeho dílu o Jednot bratrské, které sice mají nemalou cenu

vcnou a vydávají \-ýmluvné svdectví o rozsáhlosti a dkladnosti
onch pípravných prací, ale nejeví, jak pirozeno, zetelnjších

stop auktorovy methodické vyškolenosti a kritického dmyslu, ani

spisovatelského umní, vlastností to, jež byl skvle osvdil již

svými pracemi z oboru djin novovkých. Ale již r. 1877 vyšly n-
které ukázky Gollovvch studií o djinách bratrskýxh, jež mají

povahu podstatn jinou, ukazujíce, že se tu problému k djinám
tém se pojících ujímá historik dokonale vyzbrojený vytíbenou
methodou kritiky historické, u nás do té doby vzácnou, historik,

který nebyl marné žákem semináe Waltzová a nebystil nadarmo
svj kritický um na sporných pramenech z jiné doby a jiného

ovzduší.

Toho zpsobu je již eská rozprava ,,Br. Jana Blahoslava

spisy historické" (v Cas. esk. Mus. 1877). Nejedná o všech histo-

rických spisech Blahoslavových, nýbrž jen o tech nejdležitj-

ších, z nichž nesporn Blahoslavúv je toliko jediný, latinská

,,Summa" djin bratrských, kdežto dva ostatní, t. zv. Život

Augustv a veliká eská Historia fratrum, byly mu, jak Goll

ukazuje, neprávem pipisovány. Ale ani o všestranný rozbor

a ocenní tchto spis nešlo tu Gollovi. ,,Summa" a ,,Historie"

zajímaly jej hlavn jen jako prameny pro nejstarší djiny Jednoty,

ale snaže se uriti jejich cenu po této stránce, dospl o nich k n-
kterým cenným poznatkm obecnjší povahy. To platí zvlášt

o ,,Historii fratrum", o níž dokazuje, že není dvodu, pro bylo

by ji míti za spis Blahoslavúv, nebo svdectví pozdjších historik

bratrských o historickém spise Blahoslavov nemohou se týkati

této ,,Historie", nýbrž díla jiného nám neznámého. Tento po-

steh Gollv b3'l po letech skvle potvrzen, když se podailo
N. V. Jastrebovu najíti Blahoslavovv spis ,,0 pvodu Jednoty"
a zjistiti v nm dílo, jehož se dovolávají pozdjší historikové

bratrští. Pipouštl-li Goll ješt, že by „Historia fratrum" pece
také mohla pocházeti od Blahoslava, možno dnes tuším s uri-
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tostí íci, že Blahoslav není jejím piivodcem ; nemýlím-li se,

vznikla teprve asi dvacet roku po jeho smrti. ^) Diiležité jsou také
poznámky Gollovi o t. zv. Život Augustové, k nmuž se Goll,

ponvadž není to pramen pro starší djiny bratrské, dostal, zdá se,

skoro bezdky pi studiu jiných spisu Blahoslavových. O této

znamenité památce eského písemnictví, kterou tradice pisuzovala
Blahoslavovi, již r. 1861 ukázal Gindelv, že druhá její ást ne-

mohla býti napsána Blahoslaveni, že vlastním jejím pvodcem
jest Augustv spolutrpitel, br. Jakub Bílek. Goll pokroil v tom
dále a také první ást ,,Života Augustova" prohlásil za dílo Bílkovo.
I tento názor Golluv, nevyluující arci možnosti, že ást ta b3'la

nkým jiným, nejspíše práv Blahoslaveni, zredigována a roz-

šíena, byl právem obecn pijat.-) Rozpravou Gollovou, jak z po-

vahy její plyne, nemohly býti vyízeny všechny kritické otázk}-

pojící se k tem dílm historickým, jimiž se zabývá, jsou však
v ní uloženy nové, trvale cenné a bezpené poznatky, umožující
jak ešení onch otázek, tak vbec správné cenní tchto vynikají-

cích plod bratrského djepisectví.

Rozprava o spisech Blahoslavových souvisí jen voln s vlast-

ním thématem pozdjších velikých prací Gollových o Jednot,
nedotýkajíc se základních problém starších djin bratrských.
Pímou pípravou k ešení takového problému, a to problému
zvlášt dležitého i nesnadného, totiž otázky pomru Bratí
k Valdenským, je nmecký spisek Gollv rovnž r. 1877 vydán}'
(v Sitzber. d. bohm. Ges. d. Wiss.) : ,,Der bóhmischeText des Briídcr-

Katechismus iind sein Verháltnis zu den Kinderjragcn." Hned úvodem
vytýká Goll, jaký význam má otázka vzájemné souvislosti mezi
katechismem bratrským a valdenským pro ešení naznaeného
problému. ,,Und da scheint es fast," praví, ,,als ob das Verháltnis

der Katechismen dasselbe sein miisste, wie das Verháltnis ihrer

Urheber gewesen ist, als ob die Losung der Katechismusfrage
das entscheidende ^loment fr die Losung des ganzen Probloms
bilden solíte." Potom sice Goll uvádí rozdílné názorv Dieckhoffuv,
Herzogv a zvi. Zezschwitzuv o tomto problému, ale nepokouší
se sám o jeho ešení, nýbrž jen pojednává o dvou vcech pro n
dležitých, o pvodním eském textu bratrského katechismu, onm
nmeckým badatelm neznámém, a o t. zv. Otázkách dtinských,
po nichž Zezschwitz, tuše v nich stední len mezi katechismem
bratrským a valdenským, marn byl pátral. Užívaje upozornní
Jirekov}' Rukovti z r. 187."). Goll ukazuje, že pvodní eský text

bratrského katechismu jsou práv hledané , .Otázky dtinské".

') Pozdjší literaturu o ..Historii tratruni " \ i/ u JakulKc, l>éj. lit. eské
1., 272, v pozn. Xázor .sxrchu vyslovenv u poziljšíin jejím \ /niku založen
je na tncni vlastním zkoumání.

-) Sr. \'Ii:ck. Dj. C. lit. r..:!Sla:{87, a Jakubec. Dj. lit. . I.. 22!» a 27:'..
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a ty že jsou obsaženy v Lukášov spise ,,Otázek trojích", vyda-
ném r. 1523, jako prvá jeho ást ; ukazuje dále, že v tomto spise

není zachována pvodní podoba ,,Otázek dtinských", nýbrž
v universitním rukopisném sborníku spisu Lukášových, a že se

text z r. L523 od této prvotní redakce namnoze znan odchyluje.

Proti domnní Gollovu, že v onom sborníku universitním je za-

chována prvotní redakce ,,Otázek dtinských" vyslovil se sice

pozdjší vydavatel bratrsk\^ch katechism J. Miiller, dokazuje, že

je to již redakce druhá, odvozená, a jen o málo pozdjší, ale

hlavní these Gollova spisku z r. 1877 zachovaly si platnost.^)

Po tchto menších ukázkách Gollových studií bratrských
vyšla r. 1878 prvá ást jeho známých ,,Qiiellen iind Untersitchungen

zur Gcschichtc der hóhmischen Britder"
,

jejíž obsah jest uritji
vyznaen podtitulem: ,,Dcr Verkehr der Briider mit den Waldensern.

Wahl und Weihe der ersten Priester." Vlastní úkol spisu vykládá
Goll v úvodu podrobnji. L^pozoruje na vážné rozpory v obou
tchto otázkách mezi dosavadními badateli, vyslovuje pesvdení,,
že k odstranní rozporu, k spolehlivému ešení tchto otázek je

teba pedem vykonati, co se dosud nestalo, sestaviti úplné zprávy
pramen jak o stycích Bratí s Valdenskými, tak o volb a svcení
prvních knží bratrských, kriticky je srovnati a rozebrati. Pouze
tuto pípravnou práci prohlašuje Goll za úkol své knihy, nikoli

tedy konené ešení obou problém. Opravdu tato první ást jeho

,,Quellen und L^ntersuchungen" je v podstat kritickou, chrono-

logicky postupující pehlídkou pramenn^-ch zpráv o dvojí této

otázce dležité pro poátky Jednoty. Avšak tato pehlídka ne-

pestává na vlastních pramenech, nýbrž platí také pozdjším spi-

sm o djinách Jednoty až po spisy br. Jafeta z poátku stol. XVIL
Také se neomezuje pouze na kritiku onch zpráv samotných, nýbrž
se snaží vbec kriticky zhodnotiti prameny, v nichž jsou ob-

saženy, t. j. pihlíží pi kritickém oceování jednotlivých zpráv
k povšechné povaze a hodnot pramene, který je v sob chová.

Tak stává se kniha Gollova zárove dležitým píspvkem k d-
jinám bratrského djepisectví, zvlášt v kapitolách, jednajících

o Lukášovi, Blahoslávovi, Camerariovi, Lasiciovi a Jafetovi.

Ale i pro vlastní théma podává kniha Gollova více než pouhý

1) Srov. J. Múller, Die deutschen Katechismen der Bóhmischen Brúder.
(Monum. Germ. Paedag. IV.) 1887 a k tomu dkladný posudek GoUv
v Athenaeu V. 1888, str. 219—222. — Drobnou ukázku Gollových pí-
pravných studií k djinám nejstarší Jednoty podává také jeho referát

o spise W. Boehma, F. Reisers Reformation des K. Sigmund z r. 1877,
uveejnný vas. esk. Mus. 1877. Jsou tu sestaveny zprávy o Reiserovú,
významném nmeckém prostedkovateli styk mezi Valdenstvím a Tá^
borstvím i Bratrstvím, a pipojena kritická poznámka o dležitém spise

, .Obrana víry proti Pikartm", o nmž se již zde poznamenává, že je iden-

tický s ,, Knihou na deset artvkul".
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pehled pramen, nebo z podrobného kritického srovnání jejich

zpráv o obou naznaemxh otázkách vyplývá již skoro samo

jejich ešení. Ostatn v kapitole o Camerariovi najdeme i velmi

dkladnou a písn methodickou úvahu o pomru mezi nkterými

spisy bratrskými a valdenskými, jejichž vzájemná souvislost je

nepochybná (Ayczo es la causa, spis o Antikristu). Velmi cenným

doplkem spisu Gollova jsou jeho pílohy. Jsou tu otištny vt-

šinou jak v eském originále tak v nmeckém peklade zprávy

pramen, jež se v knize probírají, ale také celý text Blahoslavovy

,,Summy" a jeho dva latinské listy z r. 1557, delší výíiatek z La-

sicia a zpráva o traktátu Vav. Krasonického proti Caherovi, jehož

text vydal Goll v rozprav o eských rukopisech ve Zhoelci.

Knize GoUov dostalo se, díve než vyšla, vzácného uznání.

Nmecký historik G. v. Zezschwitz, jehož spis o bratrských a val-

denských katechismech z r. 1863 vedle jiných probudil v GoUovi

zájem o problémy nejstarších djin bratrských, tou dobou snad

nejlepší v Nmecku znalec otázek, o nichž jednala kniha Gollova.

v lánku o eských Bratích, napsaném pro druhé vydání proslule

Herzogovy Realencyklopádie fr protest. Theologie und Kirche

(sv. II.) hned úvodem po zmínce o spise Gindelyov a Palackého

rozprav z r. 1869, vyslovil se o Gollovi a jeho bratrských studiích

takto: „Ein junger Historiker der Prager Universitát. Dr. Jaroslav

Goll, hat eben jetzt Untersuchungen veroffentlicht ganz im Stile

objektiv-historischer Kritik, von denen ich nicht anstehe zu be-

haupten, daB sie die erste Leistung sind, die sich gleich frei von

einseitig tschechischem Nationalinteresse erhált, wie von der

Eifersucht, mit der áltere und neuere Darsteller der bohmischen

und Herrnhuter Brúderhistorie bestrebt waren, jeglichen Zu-

sammenhang der bohmischen Brder in ihrer Entstehungsgeschichte

mit den Waldensern zu leugnen oder zu bemánteln." Zezschwitz

se pak zmiuje o Gollov nmecké rozprav o bratrských kate-

chismech z r. 1877 a o prvním, dotud nevydaném díle jeho ,.Ouellen

und Untersuchungen", jehož prvé archy byly mu auktorem za-

pjeny. Obou prací, zvlášt ovšem ..Ouellen", užívá ve svém

lánku velmi vydatn a s naprostým uznáním, pijímaje lilavní

jejich výsledky skoro bezvýhradn.

Goll zatím od obou problému, jež se pojí k poátkm Jednoty,

obrátil se k studiu jejích domácích ideových základu, jež se tají

jednak v kázáních Rokycanových, jednak ve spisech Petra Chel-

ického. Tak vznikly jeho lánek ,,Rokyciiiíova Posiilla" vvdaný

r. 1879 (v Cas. Cesk. Mus.), jeho eská rozprava ,,Peir Cluiický a

spisv jeho" z r. 1881 (tamtéž) a druhá ást ..Qiicllcn und Unter-

suchungen", obsahující obšírnou studii ..Peter Chtiickv und seinc

Lehre', jež vyšla r. 1882. V lánku o Kokycanov Postille Goll

zjišuje, že musejní sbírka kázání, která vinou nesprávného
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oznaení Hankova dotud pokládána za Kokycanovu, jeho Postillou

není, že co otištno bylo ve Výboru ukázkou z Rokycanovy Po-

stilly, nejsou kázání Rokycanova, a že tudíž nepíznivý soud Pa-

lackého o cen spisu Rokycanových, založený na této domnlé
jeho Postille „jest kivdou nemalou", nebo ,,pravá Postilla Roky-
canova V3^kazuje pvodci svému neposlední místo v djinách
literatury eské doby stední." Za to upozoruje Goll na jiný

rukopis kázání Rokycanových v knihovn musejní, jehož dotud
nikdo si nebyl povšiml. \'lastním obsahem lánku je znamenitý,

úeln sestavenými výatky doložený rozbor Rokycanovy Po-

stilly, pkn objasující zvlášt jeho názory ,,o vcech, o nichž

lidé za jeho doby nejastéji pemítali a se hádali." AkoH o Postille

Rokycanov b3'lo po Gollovi dosti mnoho psáno a uveejnny
z ní mnohem hojnjší ukázky,

i) jeho rozbor z r. 1879 vystihuje

její historicky dležité jádro dosud nejdokonaleji. \^ždy pak z-
stane mu zásluha, že zjistiv nesprávnost dívjší pedstavy o ka-

zatelské a spisovatelské innnosti Rokycanov, první nás pouil
o její pravé hodnot a významu. Zásluze té není nijak na újmu
omyl, jehož se pi tom Goll sám dopustil, piknuv Rokycanovi
také nkolik oste protibratrských kázání, která vedle jiných, ne-

sporn Rokycanovy' h, našel v onom díve neznámém rukopise

musejním, akoli, jak pozdji sám poznal a veejn oznámil (lá-

nekem ,,Domnélá kázání Rokycanova proti Braifím" v Cesk.

Cas. Hist. II,, 1896), pocházejí teprve z doby znan pozdjší
(po r. 1510).

Ob práce o Chelickém, eská z r. 1881 a nmecká o rok

pozdjší, a se namnoze shodují, pece docela se nekryjí. V eské
práci šlo, jak název naznauje, hlavn o spisy Chelického, v práci

nmecké o soustavu}' výklad jeho názoru, ob však nastiují také

vnjší bh jeho života i djinné pozadí jeho psobnosti, eská
strunji, nmecká obšírnji. V eské práci najdeme tudíž zprávy

o spisech Chelického s kritickými poznámkami a úvahami o dob
jejich vzniku, o jejich souvislosti s životními osudy Chelického
i s událostmi djinnými, o jich pomru k sob navzájem. Pokud
spisy ty byly již díve známy — z Djin Palackého, ze studie Šafa-

íkovy vydané 1874, ze spisu Ferd. Schulze, uveejnného v Osvt
1875, a z Jirekovy Rukovti vyšlé téhož roku — Goll zkoumá
zvlášt dotavadní pokusy o jejich datování, jejichž výsledky se

i pi základních dílech Chelického namnoze daleko rozcházely

a sám pesnji stanoví dobu jejich vzniku. Tak se proti Jirekovi
pidává k názoru Schulzovu, že styky Chelického s Mikulášem
Biskupcem, o nichž se dovídáme z jeho ,, Repliky proti Biskupcovi",

dlužno klásti do poátku let dvacátých století XV. a nikoliv do

*) Tato pozdjší literatura o kázáních Rokycanových je uvedena na
str. 69 této knihy v poznámce.
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doby o dv desítiletí pozdjší, vznik ,, Repliky" tudíž do polovice

let dvacátých, nikoli k r. 1445, kam jej položil Jireek. Podobn
o ,,Síti víry" ukazuje, že nevznikla teprve v 1. 1455—6, jak se

svorn domnívali Šafaík, Jireek i Schulz, nýbrž v letech 1441—3,

jak správn byl poznal již Palacký. Pi ,,Postille", kterou datuje

souhlasn s dosavadním názorem do doby po r. 1434, vytýká, že

v ní jako v zárodku obsaženy jsou nkteré menší spisy Cheli-
ckého (,,0 dlnících na vinici", ,,e na pašije sv. Jana," ,,Re
sv. Pavla o lovku starém"), jež tudíž asi byly sepsány nedlouho
po jejím ukonení. Pi ,,Replice proti Rokycanovi" upozoruje
na její vnitní souvislost s nkolika jinými traktáty, o nichž uka-
zuje, že tvoí cyklus, na který možno vztahovati název úvodního
traktátu ,,0 šelm a obrazu jejím", a z asové narážky obsažené
v jednom z tchto traktátu usuzuje, že vznik toho cyklu a tím
i ,, Repliky proti Rokycanovi", kterou Jireek kladl asi k r. 1440,

dlužno položiti do konce let tyicátých. Avšak Goll ve svém
lánku z r. 1881 také podává zprávu o nkteiých dležitých spisech

Chelického, zachovaných v rukopise knihovny kapitulní (D. 82),

ale dotud neznámých. Prvn pisuzuje tu Chelickému ,,Výklad
ei sv. Jana", spis ,,0 trojím lidu" a ,,Zprávu o svátostech", o níž

vyslovuje domnnku, že vznikla snad r. 1425, kdežto o datování
dvou prvých traktát se nepokouší.

Jak vidti, vdecký výtžek neveliké rozpravy Gollovy byl

velmi bohatý. Hlavní díla Chelického již díve známá prvn
uvedena tu v náležitou soustavu a k nim pipojeny nkteré spisy,

o nichž se dosud nevdlo. Povážíme-li, že ze spis tch tenkráte
mimo ,,Postillu" a ,,Sí víry", jež byly pístupny aspo v starých
tiscích, nic nebylo vydáno tiskem, tak že GoIIovi b\'lo pracovati
výhradn s rukopisy, jichž nebylo snadno užívati, oceníme teprve

po zásluze práci jím vykonanou a pochopíme také, že nemohl všude
dospti k výsledkm koneným, že nkteré jeho vývody pozdjším
badáním, podnikaným již za pomru daleko píznivjších, byly
doplnny nebo v nkterých bodech i pozmnny. Kdežto Gollovo
datování ,,Po5tilly" a ,,Síti víry" pijímá se obecn, datování ..Re-

pliky proti Biskupcovi" a styku Chelického s Biskupcem pes
pokus Jastrebovuv posunouti je do doby o nkolik roku pozdjší
rovnž si uhájilo platnost, proti datování ,, Repliky proti Roky-
canovi" a tím i traktátového cyklu ,,0 šelm" do konce let tyi-
cátých ozvaly se poslední dobou závažné námitky a platnými
dvody dokazováno, že vznikly o 10— 15 roku díve, což by ovšem
mlo nemalý vliv na naši pedstavu o stycích Chelického s Ro-
kycanou. Z dležitjších doplk práce Gollovy o spisech Chel-

ického dlužno uvésti, že traktát ,,0 trojím lidu" Jastrebovcm.
který prvn jej vydal, položen asi do polovice let dvacátých a tím
zaadn mezi nejstarší spisy Chelického, a že ve dvou traktátech
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doteného již rukopisu kapitulního, o nichž se GoU sice zmínil, ale

nepisoudil jich Chelickému, byly novji zjištny jeho spisy, a to

spisy z prvních poátku jeho innosti literární, která se nám tím
objevuje v jasnjším svétle, než se jevila GoUovi. Jsou to spis

,,0 boji duchovním", jejž Chelickému prvn pisoudil Jastrebov
r. 1908, a traktát ,,0 tle božím," v nmž spis Petrv zjistil r. 1914
Fr. Bartoš.^)

Nmecká práce Gollova o Chelickém, vyplující druhou ást
jeho ,,Ouellen und Untersuchungen", liší se od eské rozpravy,

jak již bylo naznaeno, hlavn tím, že se mén zabývá spisy Chel-

ického a otázkami vnjší kritiky k nim se pojícími, za to však
mnohem více jeho uením. Soustava názoru Petrových o nábo-
ženství a církvi i jejím pomru k svtu, jak jsou vysloveny nebo se

obrážejí v jeho spisech, je tu nastínna tak zhuštn, ale pece
jasn, tak výstižn a pesn, s tak pronikavou znalostí vci a s ta-

kovým rozmyslem, že stejn jako ped tvrtstoletím i dnes každé
takka slovo má tu plnou váhu a platnost a že ani dnes— a o tch
vcech bylo dosti psáno — není tu teba, ba ani snad možno
nco podstatného dodávati nebo mniti. Ale práce Gollova nejen

pedvádí soustavu názoru Petrových, nýbrž se pokouší také dáti

odpov na otázku historicky zvlášt významnou, co z tchto
názor je vlastním majetkem Chelického, co pijal odjinud, a

odkud pochází to, co není pvodní. Zpsob, jak Goll eší tuto

otázku, je po stránce methodické pímo vzorný, v naší vd histo-

rické naprosto nový a dosud tuším nepedstižený, ba ani nedo-

stižený. V struných poznámkách Gollových obráží se tolik hlu-

boké znalosti stedovkého myšlení, tolik vlastní myšlenkové pes-
nosti a methodické ukáznnosti, tolik ryze vdeckého, jakýmikoli

sympathiemi nebo antipathiemi ani zaujatostí pro uritou theorii

nezkaleného úsilí o zjištní pravdy, že již po stránce methodické
dlužno tuto ást práce Gollovy velmi vysoko ceniti zvlášt dnes,

kdy se podobné otázky chtívají ešiti bud mechanickým, také

ovšem záslužným, shledáváním shod textových nebo všelikými

umlými konstrukcemi, sestrojovanými podle theorii pedem
pojatých a namnoze pímo znásilujícími historickou skutenost.

I po vcné stránce mají však tyto závrené vývody Gollova

spisu o Chelickém ve všech podstatných vcech dosud plnou

platnost. Omylem bylo toliko domnní, jímž Goll následoval

své pedchdce v studiích o Chelickém, že ,,mistr Protiva" jím

citovaný je fará Jan Protiva, známý odprce Husv, nebo dnes

víme urit, že to je Viklef.^) Tímto omylem, ale ješt více tím,

že hlavní spisy Viklefovy tenkráte ješt nebyly vydány, se vy-

') Viz poznámky pipojené doleji k novému vydání Gollovy práce
o Chelickém, zejm. pozn. I, 22, 28, 30; srov. též . . H. XXI., 368 aásl.

*) Viz níže pozn. 55 na str. 33.
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svtluje, že pomr Chelického k anglickému mistrovi není vystižen

tak pesn a úpln, jak bylo by možné dnes. K tomu však, co

tu povdno o pomru Chelického k Valdenským, sotva bylo
by možno nco podstatného dodati. Toliko cesty, kterými se

myšlenky valdenské dostaly k Chelickému, spisy, z nichž je mohl
erpati, bylo by snad možno ponkud uritji vypátrati dnes,

kdy lépe známe náboženskou literaturu husitskou z doby Petrova
mládí, na p. spisy Mikuláše z Dráždan. Pokrok našich vdomostí
o spisech Chelického dovolil by dnes také, co Gollovi nebylo ješt
dobe možno a o mu vlastn ani nešlo, stopovati, jak se v mysli
Chelického hlavní jeho názory vyvíjely, vytváely a snad i m-
nily. Ale tím vším by se v obraze Gollem nakresleném nic pod-
statného nezmnilo, leda by snad více vyniklo, že uení Chel-

ického ve svém jáde bylo hotovo již za prvního skvlého roz-

machu husitství, a není tudíž plodem stísnné nálady, zpsobené
nezdarem velikých ideál husitské revoluce.

Podobn jako dívjší eská rozprava i tato nmecká práce

krom Chelického všímá si také náboženských smr eských,
s nimiž se Petr dostal v tsnjší styk, Táborství a chiliasmu. Prvn
byla tu správn vyložena táborská nauka o svátosti oltání, prvn
byly tu soustavnji a s vdeckou pesností vyloženy názory eských
chiliast z poátku válek husitských. A všechen tento vnitním
bohatstvím oplývající obsah, který by jinému stail na objemnou
knihu, je zpracován v nevelikou studii pes svou strunost naprosto

jasnou, znamenité rozvrženou, psanou slohem stejn vzdáleným
jak odbornické suchosti tak hledané kvtnatosti, prostým, výraz-

ným a velmi psobivým. Gollova nmecká práce o Chelickém,
která nyní vychází také v rouše eském, jeho rukou poízeném,
jist patí k nejlepšímu, co z péra Gollova \'yšlo, k nejlepšímu, co

u nás v oboru historickém dosud bylo napsáno. Je to vpravd
dílo mistrovské.

Velmi cenné jsou i pílohy. V prvých tech otištny jsou dle-
žité doklady pramenné k husitským sporm o otázku, pokud je

válka dovolena, k djinám chiliastického blouznní, k táborské*

nauce eucharistické; tvrtá jedná o spisech Chelického, shodujíc

se v podstat s píslušnou ástí eské práce z r. 1881 ;
pátá podává

v nmeckém peklade ukázky ze spis Petrových, z nichž zvlášt

obšírný výtah ze ,,Zprávy o svátostech" i nám dnes ješt nahra-

zuje úplné vydání tohoto významného spisu, kdežto cizím badate-

lm, o Chelického se zajímajícím, ale eštiny neznalými, všechny
tyto ukázky umožují pímé poznání aspo nkterých význa-
njších projev našeho velikého krajana.

Druhý svazek ,,Qucllen und Untersuchungen" je skvlým
závrem pípravných prací Gollových pro jeho hlavní a nejvtší

dílo z djin eského hnutí náboženského, které v 1. 1883—6 vy-
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cházelo (v asopise eského Musea) s názvem Jednota bratrská

v XV. století. Jak název naznauje, obsahem díla toho jsou djiny
Jednoty od jejích poátku až do konce stol. XV., t. j. až do doby,
kdy vítzstvím pokrokové ,,velké strany" nad konservativní
,,malou stránkou" dovršen byl veliký vnitní pevrat v Jednot,
svrchovan významný pro všechen její další vývoj. Théma ne-

bylo v naší historické literatue nové. Palacký ve svých Djinách
mohl se arci dotknouti jen nejvýznanjších jeho bod poznám-
kami sice vesms pozoruhodnými, ale úhrnem pece jen chudými,
za to však obšírn skoro tvrtstoletí ped Gollem celé théma
zpracoval mlad<' tehdy Antonín Gindeh' v prvém díle své Ge-
schichte der bohm. Briider (vyd. 1857). A protože Gindely pro
toto zpracování užil všech základních pramenu, jež se zachovaly
zvlášt v známých foliantech Ochranovských, práce Gollova ne-

mohla se od nho valn lišiti svým základem pramenným, nemohla
je tudíž také pekonávati vypravováním zajímavých událostí

dotud neznámých, novostí látky. Veliký pokrok proti Gindelymu
tkví však ve zpsobu, jak Goll užívá stejných celkem pramen.
Gindelymu sice neušly docela rozpor}^ mezi zprávami nejstarších

pímých pramen a vypravováním pozdjších djepisc bratrských
o poátcích a starší dob Jednoty, ale celkem pestal na tom, že

z obého takka od oka vybíral, co se mu zdálo pravd nejpodob-
njší, a pokud zprávy pozdjších djepisc, na p. Jafetovy, ne-

odporovaly pímo starším pramenm, pijímal je bez rozpak
za bernou minci. Srovnávati podrobn zpráv}^ všech pramen,
zkoumati soustavn a methodicky pomr pozdjších pramen
k starším, odlišiti tak zprávy pozdjší, zaznamenané toliko z do-

myslu, nedorozumní nebo nejvýš z pozdní pochybné tradice,

od zpráv zaruených pímými prameny, zkrátka pesnou kritikou

pramen dopracovávati se poznatk snad pomrn chudých, za to

však bezpen zjištných — takový- zpsob práce Gindelymu byl

úpln cizí. Proto však jeho vypravování o nejstarších djinách
Jednoty i v základních otázkách, a práv v nich, obsahuje mnoho
tvrzení bud pímo nesprávných, neb aspo velmi pochybných,
proto nové, methodicky pesnjší zpracování této ásti djin
bratrských bylo jist potebné i žádoucí, teba pro n nebylo
významnjších pramen nových.

Že takovým zpracováním bude dílo Gollovo, prozrazovaly již

jeho pedchozí práce z djin Jednoty. Vidli jsme, jak svdomit
a dkladn pipravoval si Goll pdu k ešení otázek o pomru
Jednoty k Valdenským a o zízení bratrského knžstva pesnou
kritikou a srovnáváním všech zpráv pramenných. A podobn si

poíná i ve své
,,
Jednot". Cvodem je práci té pedeslána kapi-

tola podávající chronologický pehled pramen pro nejstarší

djiny Jednoty se strunými poznámkami kritickými, odvodu-
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jícími datování tch pramen, zachovaných vtšinou bez dat, po-

uujícími o jich autoru, kterého bylo teba namnoze teprve zjišo-

vati, o jejich povaze a hodnot a pod. Samo chronologické se-

adní pramen, pi nichž dobu vzniku vtšinou teprve bylo teba
stanoviti pracným zkoumáním, je nemalý výkon kritický, který

svdí o naprostém ovládnutí a proniknutí pramenné látky a

ovšem teprve také umožuje její pesné zpracování. A kolik roz-

sáhlé, pronikavé a také namáhavé práce kritické je uloženo v stru-
ných poznámkách o jednotlivých pramenech, sotva si mže ped-
staviti, kdo se sám podrobnji tmito vcmi nezabj^^val. O vzácné
pesnosti a spolehlivosti této práce zvlášt výmluvné svdectví
vydává nedávná Bidlová edice prvního foliantu Ochranovského.

Je tu vydána valná ást pramen zahrnutých v úvodním seznamu
Gollovy

,,
Jednoty" a jak pi svdomité moderní edici je samo-

zejmo, veliká pée vnována také jejich kritice. Gollv úvod
o pramenech byl tu ve svých nejchoulostivjších bodech podroben
pravé zkoušce ohnm a obstál v ní skvle. Vyjímaje nemnohé
a celkem nepodstatné odchylky podrobné zkoumání Bidlovo

potvrdilo všechny výsledky práce Gollovy, vykonané ped ticeti

roky prostedky mnohem omezenjšími, než byly po ruce moder-

nímu vydavateli.^)

Doplkem hlavního úvodu o pramenech je podobn založený

pehled pramen k djinám Jednoty bratrské za doby vnitních

spor na konci stol. XV., který je pipojen k šesté kapitole ; k nmu
pak dlužno pidati ješt pehled spis vzniklých ve sporu o pí-

sahu, sestavený v dalším (11.) dodatku téže kapitoly. Pouuje-li

nás tento trojí seznam pramen dokonale o pramenném základ
Gollovy

,,
Jednoty", hojné

,
.doklady a dodatky" jednotlivých kapi-

tol dávají nám možnost stopovati podrobn postup jeho kritické

práce, jejíž výsledky jsou uloženy ve vlastním textu, a ovšem též

práci tu kontrolovati. Jsou tu pedevším pramenné ,
.doklady"

k jednotlivým otázkám, t. j. kratší nebo delší výatky z pramen
vybrané a sestavené s takovou úplností, tak pehledn a úeln, že

jejich protení, pokud to vbec možno, takka nahrazuje vlastní

pímé studium všech tch pramen. To mlo tím vtší cenu a vý-

znam, že z pramen tch, zachovaných rukopisn nebo ve vzácných

starých tiscích, když práce Gollova vycházela, skoro nic nebylo

vydáno, což vtšinou platí dosud. Ale ani potomním vydáním
nkterých z tchto pramen soustavn roztídné doklady Gollovy

,,
Jednoty" nikterak nepozbyly ceny. Jako celek jsou stále neoce-

nitelnou pomckou všeho vdeckého badání o nejstarších djinách

bratrských, a zvlášt pokud podávají význané ukázky ze spis
bratrských ani dnes ješt nevydaných, mají takka povahu malé,

>) Pomér Bidlový edice ke GoUovu ,, úvodu" vysvítá

zíeteln z poznámek pipojených k nmu v tomto vydání.
tuším dosti
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ale velmi pouné -anthologie z nejstaršího bratrského písemnictví,

i dnes jen velmi nedostaten prozkoumaného. Krom ,,doklad"
jsou k jednotlivým kapitolám pipojeny „dodatky" jiného zp-
sobu, drobné kritické studie o nkterých otázkách, jichž se dotýká
hlavní text. Staí píkladem uvésti dodatky o spisech br. ehoe
o „bratích Chelických", o ,,nábožných Vilémovských", o nej-

starších lenech Jednoty a Jafetových zprávách o nich a j.

Uloživ všechnu kritickou výzbroj své práce v úvod o prame-
nech i v dokladech a dodatcích jednotlivých kapitol, podává GoU
v textu samém hotové výsledky svého studia. V šesti kapitolách
líí tu vznik Jednoty z rozliných složek, mezi nimiž nejvtší po-

zornost po zásluze vnuje ,,poslucham Rokycanovým", kresle

pi tom živý a sympathick}' obraz kazatelského psobení mistrova,

seznamuje nás s osobností a názory vlastního zakladatele Jednoty
br. ehoe, kriticky pojednává o založení vlastního ádu knž-
ského v Jednot a úasti valdenských knží v nm, vypisuje první
i druhé pronásledování Jednoty za krále Jiího, pokusy o pekonání
Bratí veejnými slyšeními za prvých let krále Vladislava, na konec
pak podrobné líí prbh i podstatu velikého sporu v Jednot,
jenž se skonil její roztržkou ve dv strany a vítzstvím
stízlivjších názor u veliké vtšiny Bratí, které Jednot umož-
nilo vzdáti se zásadního nesmiitelného odporu proti ,,svtu"
a státi se neobyejn významným initelem nejen v náboženském,
nýbrž i spoleenském, kulturním a posléze i politickém život
eského národa. Bohatá ' ato látka je zpracována zpsobem
známým již z Gollovy práce o Chelickém, vcn, strun, ale

obsažn, slohem prostým, skoro úseným, vyhýbajícím se jakékoli

nabubelosti, ale svdícím o myšlenkovém vzletu. Goll nikde ne-

maluje širokým šttcem, nezdržuje se ani vypisováním událostí,

které by snad jeho vypravování dodávaly malebnosti, ale neob-
jasovaly by podstatu vci, ani obšírnými úvahami, ale vtipným
a nkdy ve mi pvabnvm obratem dovede vystihnouti znamenit
povahu osoby, smysl sporné otázky, postavení a ^nahy stran

i význam vypravovaných událostí. V celé práci nenajdeme prázd-

ných míst, vše tu má pevnou oporu v pramenech, ovládnutých
do všech podrobností s jistotou tém neomylnou, a v dokonalé
vcné znalosti otázek, o nž jde, vše je zrale uváženo. No\'ými
objevy pramen, dkladnjším prozkoumáním nkterých otázek,

které sice souvisí s nejstaršími djinami bratrskými, ale nebyly
vlas ním pedmtem Gollova studia — mám na mysli na p.
vnitní vývoj strany pod obojí — Gollova

,,
Jednota" mže b\'-ti

doplována a v podrobnostech i opravována, ale vlastní její bu-

dovou nelze takka pohnouti
; je vytvoena s klassickou jistotou.

Kdežto spis Gindelyv, pokud se týká nejstarších djin bratrských,

vydáním Gollovy
,,
Jednoty" rázem zastaral a pozbyl skoro veškeré
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ceny pro jejich studium, práci Gollovu tento osud nemže stih-

nouti. Její naprosto bezpen}^ základ methodický jí zajišuje
trvalou cenu; všechno badání o djinách Jednoty musí se ubírati
jejími stopami a nikde se od nich nemže uchýliti podstatnji.

i)

<^ Význam práce Gollovy, plynoucí z její veliké hodnoty ryze
odborné, zvyšuje nemalou mrou významnost pedmtu, o nmž
jedná. Je-li nám Jednota bratrská nejkrásnjším kvtem eského t

hnutí náboženského, nejryzejším zjevem našeho minulého života
národního, dokonalé objasnní jejích poátk, v nichž zajisté je

nejvíce této svérázné krásy, je in velikého významu nejen vdec-
kého, nýbrž obecn národního. Význam Jednoty v djinách es-
kého písemnictví byl sice uznáván ode dávna, rovnž byla již díve
po zásluze cenna její vysoká hodnota mravní. Palacký a zvlášt
Gindely zjistili také, teba nedost pesn, hlavní data o jejím vzniku
a poátením vývoji, kdežto Jireek s velikou pílí snesl zprávy
o literárních památkách staré Jednoty a jejich pvodcích, ale

teprve Goll ukázal nám v plném svtle myšlenkovou a mravní
podstatu prvotního Bratrství, pesn uril jeho místo ve vývoji
eského hnutí náboženského a tím i jeho vý-znam v našich dji-
nách. GoUova

, .Jednota" je skoro apologií tohoto pvodního
Bratrství a dsledn i té strany mezi Bratími, k erá chtla setrvati

pi ieho písn3>ch zásadách, t. zv. malé stránky, proti vítzné
vtšin Jednoty, která, zeknuvši se Chelického i ehoe, pi-
zpsobila se svtu, i proti moderním historikm, kteí na tento
vnitní pevrat v Jednot pohlíželi takka oima vítz, jmenovit
proti Gindelymu, ale ponkud i proti Palackému. Kdežto Gindely,
jenž ani pro Chelického neml porozumní, prvotní Jednotu
ehoovu odbýval pohrdav3m úsmvem a ,,malou stránku"
píke odsuzoval, Palacký pak podobn v stoupencích .,malé

stránky" vidl jen svévolné buie vzpírající se pokroku v Jednot,
o njž usilovali všichni, ,,kdokoli vyznamenávali se mezi Bratími
bud osvíceností mysli, bud krotkostí ducha i pobožností života"
(Dj. V., 1, 387), Goll, akoli stejn jako jeho pedchdcové
uznával prospšnost zmny nasta'é v Jednot koncem sto XV.
pro její další vývoj, pece s hlubokým pochopením ujal se tch,
kdo se jí stavli na odpor, chtjíce zachovati vrnost starým zá-

sadám, o nichž Goll pkn praví, že ,,ve své prostot jednoduchosti

^) Stále platí, co již r. 1885 napsal E. Denis, Les origines de TUnité
des Frres Bohmes, str. 5. pozn.: ,,Cette period primitive (djin Jednoty)
a été Tobjet une série de travaux trs remarquables publiés ces dernires
années par M. Goll ... M. GoU apporte dans ces questions fot obscures et

délicates une consicence, une erudition cxacte et iine perapicacité qui per-
mettent accepter presque toujours comme d é f i n i t i f s les résultats
auxquels il est arrivé." Zde možno poznamenati, že svj názor o založení
vlastního ádu knžského v Jednot Goll proti Schweinitzovi hájil lá-
nekem v Ochranovském asopise ..Briiderbote" z r. 1886.
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a bezohledné dslednosti mají do sebe tolik síly a ekl bych akéhosi
pvabu, že by to o Jednot samé nevydávalo dobrého svdectví,
kdyby onen pechod se byl provedl beze spor a bez boj v Jed-
not samé." S tím souvisí i velmi píznivý soud Gollv o br. eho-
ovi jehož osobnost, spisy a názory teprve jím byly náležit
objasnny a po zásluze ocenny.^)

Hluboce historický smysl GoUuv umožnil mu také zjednati
spravedlnost muži, který-, a sám svou psobností dal podnt
ke vzniku Jednoty, potom proti ní se postavil a proto pozdjší
tradicí bratrskou nespravedliv byl snižován, Rokycanovi. Již
Palacký pesvdiv zastal se Rokycany proti kivým úsudkm
o jeho povaze a jednání, Goll pak, ukázav již ped tím, že Palacký
sám ješt kivdil Rokycanovi jako spisovateli a kazateli, svým^vy-
cením Rokycanova pomru k Jednot, založeným na prvotních

pramenech a jemn vystihujícím stanovisko obou stran, oistil
Rokycanu dokonale od výtky, jako by pro osobní prospch byl
zradil Bratí a zpsobil jejich pronásledování. Podobn píkré
vystupování krále Jiího proti Bratím vysvtlil vyššími dvody
jeho církevní politiky. Tak Gollova

,,
Jednota" i mimo hranice

vlastního svého thématu razí namnoze nové dráhy správnému
chápání našeho náboženského vývoje v druhé polovin XV. stol.

Práce Gollova koní se vítzstvím ,.velké strany" nad staro-

vrnou menšinou okolo r. 1500, odtržením této menšiny od vlastní

Jednoty, v níž nový smr domohl se nerušeného panství. Dalšího
vývoje ani této menšiny ani Jednoty samé již nestopuje. Souhlasí
to jak s názvem práce, tak i s programem, který jí Goll pedem
vytkl. Z práce samé také nikde není patrno, že by byl choval
úmysl pozdji v ní pokraovati. Závrená slova, obsahující pokyn
pro toho, ,,kdo dále djiny Jednoty stopovati míní", svdí spíše,

že Goll sám na to nepomýšlel. Pro takto své théma omezil, na-
znauje ponkud sám, když na konci své práce praví, že vítzstvím
zásad veliké strany Jednota, ,,akoli nezapela úpln pvodu svého,
pece setela se sebe aspo z ásti to, co Bratrství dodávalo
zvláštního originálního rázu", a dále, že ,,tím se také koní doba
Jednoty pro toho, kdo její djiny vypravuje, nejobtížnjší, která
však není bez onoho pvabu, který v pemáhání obtíží spoívá."
Další djiny Jednoty Golla patrn již tak nelákaly, ponvadž
v nich nenalézal tolik ,, zvláštního originálního rázu" a tolik

obtíží, jichž pemáhání pro mlo pvab. Xa jiném míst Goll

^) Již v Denisov spise o poátcích Jednoty, vydaném r. 1885, kdj-
poslední kapitola Gollovj-

,,
Jednoty", jednající o vnitních sporech mezi

Bratími, nebyla ješt uveejnna, setkáváme se s podobným píznivjším
názorem na ,, menší stránku", jak Goll sám upozornil v posudku spisu
Denisova v Athenaeu IV., str. 99. Ale není pochyb5^ že Denis k nmu
dospl studiem prvních kapitol Gollovy

,,
Jednoty", z nichž tém sám

vyplývá.
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po letech napsal, že v djinách Jednoty šei tak daleko, pokud byly

problémy, maje patrn na mysU problémy historickokritické.

A z jeho úst slyšel jsem, že odvracelo jej od dalšího studia djin

bratrských také poznání, že již za doby Lukášovy zájem se tu

sousteuje na otázky ryze theologické. Smím však snad také

uvésti, že ped desíti roky GoU sám s vzácnou upímností vy-

svtlení toho, že nepokraoval v djinách Jednoty, hledal ve svých

osobních vlastnostech. Psal mi tehdy (v dopise již svrchu cito-

vaném): ,,Snad jsem ml jíti dále a napsat djiny Jednoty vbec.

Zde bych se ml obrátit k au okritice. ekl jsem již, že jsem od

poátku hned na universit a snad již na gymnasiu se rozptyloval.

Jiná vlastnost nebo chyba je, že, když jsem o nem pracoval nebo

psal, obyejn i interess pro vc se vyerpal. Je to druhý extrém

proti tm, kdo poád píšou o stejné vci."

Jak patrno, rozliné píiny zpsobily, že se nám od Golla

nedostalo vypsání djin bratrských po roce 1500. Nemáme za-

jisté práva vyítati mu to, ale smíme vysloviti lítost, že se tak

nestalo. Gindelyovy Djiny Bratí sice v dalších svých ástech

netrpí již tolik nedostatky, které znehodnocují kapitoly jednající

o dob nejstarší, a jsou tudíž znan lepší, ale pece nedávají uspo-

kojivé odpovdi na mnoho otázek z pozdjších djin Jednoty,

k jichž ešení bylo by teba kritické pesnosti a jemného historického

smyslu Gollova. Aspo vypsání dalšího vývoje ,,menší stránky",

v nmž je tolik svérázného a zajímavého, rádi bychom mli z péra

Gollova. Je to arci dnes již jen zbožné pání, ale tžko se mu
ubrániti pi dkladnjším studiu znamenité Gollovy práce.

Jestliže ve své „Jednot" Goll nikde neprojevuje úmysl po-

kraovati ve vypravování jejích djin po r. 1500, mohlo by se

zdáti, že dv menší jeho rozpravy tou dobou uveejnné svdí
o takovém úmyslu, nebo ob se týkají duševního vdce a náel-

níka Jednoty v dob po vnitním pevratu, u nhož pestává

Gollova
,,
Jednota", br. Lukáše Pražského. Prvá, vydaná r. 1883

(v Cas. Cesk. Mus.), má název O nkterých spisech br. Lukáše a po-

dává toliko zprávu o dvou rukopisech, nalezených v Krumlov
a obsahujících spisy Lukášovy, z nichž nkteré dotud nebyly

známy. Goll tu mimo jiné zjišuje v jednom z tchto rukopis

druhou recensi Lukášova spisu ,,Bárka", jenž dosud byl po-

kládán za ztracený, v druhém neznámý dotud spis ,.0 spasení",

patrn rovnž Lukášv, a objasuje jejich souvislost s literaturou

Valdenských. Druhá z dotených rozprav, jež vyšla r. 1884 (rovnž
\- Cas. Cesk. Mus.) o názvu Br. Lukáše Pražského Výklad na zjeveni

sv. Jana, oznamuje strun objev tohoto spisu, jenž dosud znám
byl jen po názvu, v rukopise knihovny pi bratrském seminái

v slezském Gnadeníeld a podává nkolik výatku z nho. Jak

vidti, ob tyto práce o Lukášovi vznikly takka nahodile pi



XX

studiích Gollových pro jeho „Jednotu" a nejsou tudíž dkazeni,
že by byl Goll zam\'šlel zabývati se zjevem Lukášovým a jeho

dobou tak soustavn jako staršími djinami Jednoty. Za to i po
ukonení své hlavní práce o nich, vracel se ješt k nkterým
otázkám, jež mu tam bylo ešiti.

Je o pedevším otázka pomru staré Jednoty a jejího za-

kladatele Chelického k Valdenským. Jí se Goll, jak jsme vidli,

zabýval již ve své práci o bratrských katechismech, v obou ástech
svých ,,Quellen", na rzných místech

,,
Jednot}^" a také v roz-

prav o nkterých spisech Lukášových. Ale vše, co tu podal,

patrn ho pln neuspokojovalo, a nové dležité spisy o Valdenských
pohnuly jej, že se znova pokusil o úhrnný výklad otázky té, vy-

budovaný na ši ším základ. Z toho vzešla jeho obšírná eská
sta ,,Nové spisy o Valdenských" (v Athenaeu V. ; zde nov vydána
s názvem ,,Valdenští a echy") a parallelní nmecká siudie ,,Die

Waldenser im Mittelalter und ihre Literatur" (Mitt. d. Inst. fúr

ost. Gesch. IX.), vydané r. 1888. Ob práce se v hlavních vcech
shodují, jsou však mezi nimi nkteré rozdíly odvodnné tím, že

práce eská byla urena širší vdecké veejnosti, nmecká užšímu
kruhu odborníku. Proto práce eská ponkud sieji rozepisuje se

i o vcech odborníkm známých, pomíjejíc naopak nkterých
podrobností jen pro vlastní odborníky zajímavých, a má ovšem
také literárnjší formu

; práce nmecká zachovává povahu in-

formativní studie, písn odborné. Obojí práce je v podstat sou-

bornou úvahou o rozsáhlé novjší literatue, týkající se Valdenských
ve stedovku, ale úvahou tak založenou, že jsou v ní kriticky

shrnuty všechny podstatné výsledky této literatury, zárove
však doplnny cenn3''mi poznatky získanými vlastním studiem.

Všechen soubor spletitých a z valné ásti sporných otázek, pojících

se k starším djinám X^aldenských a jejich styk s echami, je tu

probrán s oslující znalostí veškeré látky, pi vší strunosti tak

jasn a výstižn, že by skoro bylo možno íci, že tato práce Gollova

aspo tomu, kdo se zcela speciáln nezabývá tmito otázkami,

mže nahraditi studium takka celé rozsáhlé literatury, na níž

je založena. tenái se tu dostává dokonalého pouení o hlavních

pramenech k djinám Valdenských, zejména o jejich nejstarších

památkách literárních a podstat spor, o n vedených, o vzniku
a vývoji jejich sekty, jejích názor a ád, a to v obou jejích

vtvích, lombardské i francouzské, a posléze o jejich rozšíení

v sousedství zem eské i v echách samjxh, o jejich stycích

s eskými stranami náboženskými, zvlášt s Tábory a Bratími.
Z povahy této práce Gollovy plyne, že se v ní obráží stav badání,

jaký byl za doby jejího napsání, tedy bezmála ped ticeti roky,

a nebylo by divu, kdyby již byla zastaralá. Ale není tomu tak.

Vyjímaje nkteré vci podízenjšího významu vše, co tu je po-



XXI

vdno, platí i dnes a ani dnes nelze o všech tch vcech jinde na-

jíti pouení pi podobné strunosti stejn pehledné, dkladné
a spolehlivé nejen v naší literatue, nýbrž snad ani v literaturách

jiných. Nejpvodnjší a pro nás nejdležitjší, jak pirozeno, je

ást poslední, kde Goll sestavuje a kriticky zkoumá zpráv}' o Val-

denských v echách ped dobou husitskou i o jejich stycích se

stranami husitskými, jež arci bylo by dnes možno namnoze do-

plniti z pramen novji objevených a vydaných, a potom na zá-

klad cizího i vlastního badání uruje vzájemný pomr mezi Val-

denstvím a husitstvím. Jde tu zejména o dležité otázky, jaký

byl vliv uení Valdenského na Tábory, Chelického a Bratí,

jaké bvlo naopak psobení Tábor a Bratí na \'aldenské a jejich

literaturu. Goll tu z ásti, zvi. pokud jde o Chelického a Bratí,

jen shrnuje a ovšem novými postehy dopluje, co byl vyložil ve

svých dívjších pracích, ale nkde svj názor v^-jaduje uritj i.

Zvláštní zmínkv zasluhuje Gollova klassická formulace vlivu Val-

denství a Vikleismu na Tábory, jíž se Goll obrací proti tm, kdo
uení Táborské chtli odvozovati pouze z A'aldenství, vytýkaje

s drazem mocné psobení ^'iklefismu na n, pece však vliv

Valdenství nepopírá úpln, tak že podle nho na vznik uení
Táborského psobily vlivy oba.^)

Protože Gollova práce o "\'aldensk\'ch tsn se stýká s jeho

pracemi o Jednot, zabývajíc se také jedním ze základních problém
nejstarších djin bratrských, možno ji pokládati jaksi za doplnk
tchto prací. Potom však teba ji nazvati také jejich zakonením,
nebo po jejím uveejnní upouští Goll úpln od soustavného

studia djin bratrských a otázek s nimi souvisících a vrací se k nim
v potomních letech již toliko z nahodilých píin drobnjšími pí-

spvky nebo posudky nových publikací z toho oboru.-) Možno sem
poítati vzpomenutý již láneek o domnlých kázáních Roky-
canových z r. 1896, který je toliko dodatkem Gollovy starší práce

o Rokycanov Postille. Rok ped tím uveejnil Goll drobný
lánek

,,
Ješt jednou kdo jest Chelického mistr Protiva}" (C. C.

H. L), naznaující dalšímu badání cestu, po níž bylo by možno
dospti a potom opravdu se dosplo ke konenému rozešení této

sporné otázky.^) R. 1895 vyšla také menší edice Gollova ,,Nkteré

^) Dležitým doplkem Gollovy studie o Valdenských jsou jeho dv
obšírné úvahy, totiž o Montetové edici valdenské básn La noble Le9on
a o J. Mullerov knize Die deutschen Katcchismen der Bohmischen Bruder.

obé uveejnné v témž V. roníku Athenaea (str. 114 a 219). Také GoUúv
referát o Dóllingerových Beitráge zur Sektengeschichte v Athenaeu Vil.

(1890), str. 187 týká se toho thematu, podobn jako starší referát o knizo

W. Bóhma Friedrich Reisers Reformation des K. Sigmund z r. 1876, uve-

íejnnv v . . M. 1877.
•) V eské rozprav o Valdenských Goll slíbil pojednati jinde o Petro\i

Dráždanském, ale nedostal se již k tomu.
») Viz o tom v pozn. 55 na str. 33 této knihy.
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prameny k náboženským djinám eským v XV. stol." (Vstník kr.

spol. nauk). Její nejdležitjší kus je otisk obšírného, dotud ne-

známého zápisu o výslechu Bratí na Kladsku r. 1480, z nhož se

dovídáme nkterých nových, cenných podrobností o názorech a
ádech platných v Jednot za prvého období jejího trvání. Bratr-
ských djin se týká také zajímavá polemická korrespondence
slezského mistra Jakuba Weydenera z Nisy s moravskými stou-

penci Jednoty z osmdesátých let stol. XV., o níž se podává zpráva
s nkterými výatky. Mimo to je v edici Gollov otištno usne-
sení husitské synody z r. 1486. Všechny tyto prameny pocházejí
z rukopisu gymnasijní knihovny v Kladsku, jenž byl popsán
Em. Beckem v programu tamního gymnasia z r. 1892. Goll byl
na popis Beckv a tím i na rukopis upozornn prof . Ed. Albertem
a na jeho popud vydal nejdležitjší kusy z nho podle opis, jež

mu Albert od Beka opatil, pipojiv toliko nejnutnjší poznámky.

O rok pozdji vznikla rovnž z vnjšího popudu menší práce
Gollova, jež se sice net3'^ká pímo djin bratrských, vnitn však
souvisí s GoUovými pracemi o nich, krásn psaná rozprava ,, Svatý
František z Assisi" (Cesk. Cas. Hist. II.). Již v studii o Valdenských
dotkl se Goll zjevu Františkova, upozoruje na blízkou jeho du-
ševní píbuznost se zakladatelem kacíství Valdenského. Jeho
zájem o velikého svtce byl pak oživen vydáním známé knihy
P. Sabatiera o Františkovi z r. 1894. Uznávaje skvlé pednosti
této knihy, Goll postehl, že Sabatier ve snaze piblížiti Františka
modernímu tenái zašel dále, než je historikovi dovoleno, že co

podává ,,není ani František historie, ani František legendy."
Proto se pokusil proti románovitému Františku Sabatierovu po-

staviti Františka historického. Uinil to oním lánkem, jehož

úkolem, jak praví, nebylo vyložiti ,,co znamená František z Assisi

v prbhu djin jako jich produkt a faktor," nýbrž toliko povdti,
,,jaký byl sv. František z Assisi a co chtl." Úkolu tomu dostál

skvle ; v jeho lánku kritická stízlivost a ryze historický duch
pojí se s básnickým vzletem a zjevným zanícením pro pedmt,
což této neveliké práci Gollov dodává zvláštního pvabu.

Zcela odchylné povahy je poslední práce Gollova, stýkající se

obsahov s jeho spisy o djinách bratrských, totiž ,,Dva pfísptoky
ke kritice Tomanova Husitského válenictví' z r. 1899 (Cesk. Cas.

Hist. V.). V prvém píspvku Goll ukazuje, že vojenský ád Hájka
z Hodtína, jehož vznik chtl Toman posunouti do doby válek
husitských, z podstatné ásti je dílem doby pedhusitské, za nž
se sám vydává, pi tom však zajímavými poznámkami dopluje,
co byl ve svých pracích o Chelickém vyložil o stanovisku husit-

ských stran k otázce, pokud je kesanu dovoleno váliti. Upo-
zoruje zejména, že myšlenky, jež se objevují u theolog husit-

ských za spor o tuto otázku, najdou se již u starších spisovatel
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církevních, zvi. u Tomáše Akvinského. Druhý píspvek eší ne-

snadnou otázku, kdy vznikh' lánky synodních snesení Tábor-
ských z 1. 1422—4, usilující o mírnjší a lidštjší zpsob války,

a jaký je pomr jejich k podobným snesením strany Pražské.
Proti Tomanovi, který dokazoval prioritu lánk Táborských
ped Pražskými, Goll podrobnými rozborem obojích lánk od-
voduje správnost opaného názoru Tomkova. ^' tom se sice

proti Gollovi r. 1908 vyslovil Jastrebov, snaže se obhájiti názor
Tomanv, ale nedávná práce Bartošova z r. 1914. otázkou tou se

zabývající, pece zase dává Gollovi za pravdu.M
Vyjímaje nkteré referáty a drobné zprávy o cizích spisech

žádná jiná práce Gollova z doby po r. 1888 krom tuto uvedených
nezabývá se již otázkami, jejichž ešení nejvíce jej zamstnávalo
za pedchozích dvanáct rok.-) Jeho zájem se obracel tou dobou
k otázkám jiným. První dobu sice v jeho pracích vdeckých stále

ješt mají pevahu thémata z doby husitské, ale jde tu o jiné

stránky djin husitských. Již díve, pokud hlavní jeho zájem sou-

steoval se na poátky Jednoty bratrské, Goll uveejnil nkolik
prací, s tímto thématem nesouvisíc ch, jež jsou dležité pro djinj^

eského hnutí náboženského. Z jeho referátu o spisech k djinám
tohoto hnutí nelze tu pominouti obsažný posudek knihy Denisovy
o Husovi z r. 1878 (v Cas. Cesk. Mus.), který má takka povahu
a cenu samostatné studie o pvodu theorie vysvtlující vznik
husitství psobením pravoslavných tradic, jež by se byly v Cechách
udržely od doby cyrillomethodjské, a dal asi podnt k pozdjší
podrobné práci Kalouskov o této otázce.^) Xe tak pro samy

^) Jastrebov psal o této otázce ve své knize Etjudy o Petre Chelickom
z r. 1908, Bartoš v rozprav K poátkm Petra Chel ckého \' as. Cesk.
Mus. 1914.

2) Mimo referáty již jmenované (zvl.str. XXI pozn. 1) možno tu uvésti
Gollovy posudky prací Lenzových o Chelickém. Již r. 1885 uveejnil
Goll v Athenaeu [I. 152 podrobný a pozoruhodný rozbor Lenzova spisu

Uení Petra Chelického o eucharistii a také krátký posudek Lenzova spisu

o uení Petrov o oistci v Rezkov Sborníku hist. IV. 1886, str. 60, je

asi od nho. O dvou jinvch spisech Lenzových, zabývajících se uením
Chelického, psal Goll r. 1889 v .\thenaeu Vl. 246 (tu se ohrazuje proti

Lenzovi; ,,Jako Tomek, který pece do 3. svazku díla svého vetkal pravou
apologii Hu.sa, není proto nijakým kisitelem hnsitsví, tak také já jsem
pro Chelického a jeho uení žádné propagandy v lidu eském nedlal")
ar. 1896 v esk. as. Hist. Z jiných referátu Gollo\ých zdoby po r. 1888
tvkají se Jednoty nebo Chelického referátv o Miillerox nmeckém pekladu
. zv. Života Augu.stova od Bílka v . . H. L. (1895); o Harnackov
Militia Christi v . . H. Xl. (1905; srovnání staroke.sanských názoru
o válce s názory Chelického) a ponkud též o A. O. Meyerov spise England
und die kathol. Kirche v. . M- XVIII. (1912; upozornni na význam
Jednoty a zvi. br. ehoe v djinácii náboženské tolerance). Také ovšem
Gollovy bulletiny v Revue historique zmiují se. nkdy dosti obšírn,
o spisecli a publikacích tvkajících se Chelického a djin bratrských.

•') Krom referátu již uvedených referoval Goll, pokud mi známo,
ješt o tchto spisech a publikaccli, týkajících se více nebo mén eskéhc
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djiny husití^tví, jako pro objasnní jeho významu v obecných
djinách náboženských dležitá je Gollova rozprava ,,Jak soudil

Luther o Husovi" z r. 1880 (Cas. Cesk. Mus.). Jsou tu sestaveny
projeV}^ nmeckého reformátora o Husovi a husitství, z nichž je

patrno, jak teprve za prvních velikých spor s katolickými odprci
Lutherúv pvodn ncpízniv}^ soud o Husovi a husitech zmnil se

v jejich prospch, tak že se Luther stal jejich horlivým a neohro-
ženým zastancem. Ale také o prvních stycích Cech pod obojí

s Lutherem jedná lánek Gollv podrobnji, než to mohl uiniti
Palacký ve svých Djinách, a zvlášt pkn vystihuje smysl a
význam rad Lutherových dávaných Cechm o úprav jejich cír-

kevního zízení.

Pímo doby husitské týkají se dv kritické studie Gollovy
z r. 1884, vnované dvma dležitým djepisným pramenm té

doby: ,,Chromcon universitatis Pragensis a pomr jeho k Vavinci
z Bezové" ^) a ,,0 kronice Bartoška z Drahynic" (ob ve Zpr. spol.

hnutí náboženského a eských djin doby husitské vbec: o Buddensie-
gových edicích Viklefova traktátu De Christo et suo adversario (v . .
Mus. 1881 ; srovnává se tu uení Chelického o stát s Viklefovým) a jeho
latinských spis polemických (v Athenaeu I., 1884) ; o Schweinitzov
anglické knize o djinách Brati, Denisových Les Origines de 1'Unité des
Frres Bohmes a Charvériatov francouzském spise o náboženských d-
jinách eských XVI. stol. (Ath. IV., 1887; spolený referát ; Goll tu Denisovi
vytý'ká peceování národnostního momentu v hnutí husitském a prohla-
šuje, že ,,hnutí husitské bj-lo pedevším — ne výhradn — hnuti
náboženské") : o Meltzerov spisku Die Kreuzschule in Dresden (tamtéž)

;

o Creightonov A history o the papacy, o Denisov spise o králi Jiím,
o Loserthov' edici Viklefova traktátu De ecclesia (vše v Ath. VI.,

1889); o Lechlerové knize o Husovi (Ath. VII., 1890; tu je dležitá
úvaha o djinném významu Husov, z níž Gollova formulace významu
Husova asto bývá citována a opakována) ; o Nedomov wdání Boleslav-
ského kodexu a Loserthov rozprav o st^-cích anglických a eských
Viklefit (Ath. IX., 1892); o Loserthových Beitráge zur Geschichte der
husit. Eewegung V. (. . H. I. 1895); o Liitzowov spise Bohemia
(t.II. 1896); o spisech A. Prochasky Na soborze v Konstancyi a V cza-
sach husyckich (t. III. 1897); o Weissov spise o pap. Piovi II. (t. IV.
1898); o Jasinského rozprav o úastenství ech v germanisaci Baltu
(t. V. 1899; stýká se s Gollovou knihou echy a Prusy); o pojednání
St. Badeniho o Poznaském biskupu Stanislavu Ciolkovi (t. VII., 1901

;

týká se propagandy husitské v Polsku) ; o knize Kochánovského o Witcldovi
(t. VII , 1901); oNejedlého Pramenech k synodám husitským (tamtéž);
o Binderov Hegemonie der Prager im Hussitenkriege (t. VIII., 1902),
o spisech Goellerov a Beckmannov o králi Zikmundovi (t. VIII. a IX.,
1902— 3); o Finkeových BilderJ vom Konstanzer Konzil (t. IX., 1903);
o hornolužickém diplomatái z 1. 1429—1437 (t. XIII. 1907) ; o Liitzowov
Husovi (t. XV., 1909). Drobných zpráv, jež Goll psal do . . H. o spisech
a asopiseckých láncích z djin doby husitské, není tu možno vypoítávat,
rovnž ne prací, o nichž referoval ve svých bulletinech psaných pro Revue
historique.

^) Dv léta po vydání této studie Gollovy, r. 1886, vyšla Lipská dis-

sertace M. Rustlera, Das sog. Chronicon universitatis Pragensis. Její
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nauk). Ob tyto studie, pkné to ukázky GoUova mistrovství

v oboru pramenné kritiky, vznikly z píprav pro edici tí pramenu

uvedených v jejich nadpisech. Vavince z Bezové, Bartoška z Dra-

hynic a t. zv. Kroniky university Pražské. Edice ta vyšla r. 1894

v pátém díle Pramenu djin eských. Napsal jsem o ni ped desíti

roky, že je ,
.rozhodn z nejlepších — ne-li vbec nejlepší — edicí

toho zpsobu u nás" a mohu slova ta opakovati ješt dnes. \'šechny

tri spisy v ní obsažené byly již díve vydány. Kronika Bartoškova

Dobnerem, Kroniky \'avince z Bezové a Pražská universitní

Hóflerem, ale vydání ta byla nedostatená, a zvi. Hoílerovo bylo

plno hrubých chyb a nedostatk. Teprve pelivá a pesná edice

GoUova dala nám tyto dležité prameny djin husitských a vy-

nikající památky našeho staršího djepisectví v podob plné vy-

hovující potebám vdeckým.
Volnji s djinami hnutí husitského sou\isí dv vtší práce

Gollo\^, dobou vzniku této edici bhzké, nmecká studie ,,Kónig

Sigmund unci Polen", jež vycházela v 1. 1894 a 1895 (v Mitt. d.

Inst. f. ost. Gesch.), a eská kniha ,,Cechy a Prusy ve stedovékn"

,

vydaná r. 1897. Doby husitské se týká nmecká studie skoro

celým s\'ým obsahem, eská kniha valnou a nejdležitjší jeho

ástí, jež se s nmeckou studií namnoze kry^je, anebo dopluje.

Najdeme tu nejen \ýklad polské politiky Zikmundovy, nýbrž

vbec vypsání styk eskopolských za jeho doby, tedy také styku,

jež mh s Polskem eští husité. Tím zpsobem dostává se nále

žitého objasnní i politické stránce innofti knze Jana Želiv-

ského. V eské knize stopují se styky husitských stran s Poláky

i po smrti Zikmundov až do poátku stol. XVI. a vypisuje se

též úast eskýchváleník husitských i jiných \ bojích nmeckých
rytí s Polskem V knize ,,Cechy a Prusy" setkáváme se na

pomr k práci GoUové dobe vystihuje zpráva Rezkova Sborníku hist.

IV., 191, kde se praví: ,, Práce p. Rustlerova dotýká se téhož pedmétu
a co do formy jedná o ní zpsobem obšírnjším, rozvlánjším. Co do vci
vpodstat a ve hlavních kusech došel Rustler k týmž resul-

tátm jako již ped ním Goll, ale aby práce jeho zdála se býti zvlášt zá-

služnou, musilo se dokazovati, že Goll ,die Untersuchung nach k e i n e r

S e i t e liin zugrundlichem Abschlussegebracht ha a žeteprvod Rustlera

poínaje bude se vdti v ueném svt, co jest Chronicon Univ. Pragensis.

Vtomjestomyl.spoívajícísnadnetakvezlé vli jako ve velmi špatné
znalosti eského jazyka. Rustler nerozuml dobe práci Gollov

a emu nedorozuml, to pak jednoduše tak nebylo. Kdyby jinak tomu
nebylo, pak byl by autor vidl, že pro každou stránku svého vypravování

najde doklady u Golla a že tv vci. v nichž ob práce se rozcházejí, jsou

nepatrné a pak — hypotetické." Dále se uvádjí nkteré dokladv a od-

suzuje se zpsob Rustlerovv polemiky ,,mírn eeno neslušné, po-

nvadž neoprávnné". Ponvadž práce Rustlerova vyšla s doprovodem

Bachmannovvm, praví se o nm, že ,,autoritou svou kryl vc, kterou si dobe
nerozmyslil anebo které neznal." — Goll sám obhájil svou práci a je)!

výsledky klidn a vcn v úvod k edici kroniky v V. díle Prám. dj.

eských.
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rozdíl od starších prací Gollových též s delšími úvahami o otázkách
povšechného významu, vesms pozoruhodnými. Z nich djin
husitských týká se zajímavá úvaha o významu národnostního
momentu v hnutí husitském.

Kniha ,,Cechy a Prusy z r. 1897 a „Dva píspvky ke kritice

Tomanova Husitského válenictví" z r. 1899 jsou poslední samo-
statné práce Gollovy o djinách doby husitské. ^lezi vydáním
obou tch prací leží r. 1898, jubilejní rok Fr. Palackého. Jeho
literární oslavy úastnil se Goll, jak známo, zpsobem velmi
vynikajícím, ímž se vysvtluje, že všechen jeho vdecký zájem na
delší dobu upoután byl k osobnosti i dílu velikého historiografa
a k djinám jeho doby vbec. ^) Po ase vrátil se sice zpt do doby
starší, ale ne již do doby husitské, nýbrž do poloviny století XVIII.,
do prvních let Marie Terezie, jimž platí jeho poslední práce vdecké.
Jen zídka dotkl se Goll ješt i v té dob svých starých thémat
husitských, a to jen referáty, vtšinou zcela strunými, o pracích
jiných badatel. I samostatn r. 1901 vydaná úvaha ,,Ziir Ge-
schichte des Hiissitenhieges" (ve Vstn. spol. nauk) je pouhý referát,

a to mimo obyej Gollv oste polemický, o chatrné knize nmec-
kého historika Bindera, jejíž neslušné útoky na Tomka a jeho
Djepis m. Prahy pohnuly Golla k rozhodné a v^elmi úinné odvet.

Seznámivše se dosti podrobn s Gollovými pracemi z djin
eského hnutí náboženského, mžeme se pokusiti o úhrnnou
odpov na otázku, jaký význam tyto práce mají ve vývoji našeho
vdeckého badání o hnutí tom, co nového do nho vnesly, jak na
psobily a ješt mohou psobiti.

Srovnávaje Gollovv' práce o Jednot bratrské se staršími

pracemi Gindelyovými o témž pedmte, vytkl jsem, jak tu Goll

nad svého pedchdce vysoko vyniká pesností historicko-kritické

methody. Možno dodati, že s takovou methodickou pesností, jakou
shledáváme u Golla, otázky/' toho zpsobu u nás pedtím vbec
ješt nebyly ešeny. Moderní methoda historické kritiky nebyla
arci starším historikm našim nikterak neznáma, Palacký i Tomek
užívali jí namnoze s velikým umním a zdarem a pesné i kritické

užívání pramen historických bylo práv nejvtší pedností Tom-
kovou. Ponvadž však oba pracovali o dílech širokého programu
a velikého slohu, stailo jim zpravidla zjišování fakt základních,
více jen vnjších, které se mohlo díti methodou prostší, a to tím

^) Gollovy práce o Palackém, jmenovit sta ,,Palackého programm
práce historické" a pednášlía, ,,František Palacký" (ob v . . H. IV., 1898)
dotýkají se ovšem také ponkud djin husitských, pokud rozbírají a oceují,
co Palacký v tom oboru vykonal i co po nm od jiných bylo nebo mlo
býti vykonáno, a pokud jednají o názoru Palackého na husitství.



XXVII

spíše, že pedmtem jejich kritického úsilí byly hlavn otázky ze

starších djin eských, pi jichž ešení jde zpravidla jen o kritiku

prostých pramen kronikáských, po pípad ješt také objek-

tivních zpráv listinných. Avšak otázky, jichž ešení si Goll uinil
úkolem ve svých pracích o Jednot, jsou mnohem jemnjší, sub-

tilnjší, prameny, jichž tu dlužno dbáti, mnohem hojnjší, rozma-
nitjší a individuálnjší — jde tu hlavn o souasné projevy, listy

a traktáty, které bud nevypisují události, nýbrž jen se jich dotýkají

chudými a namnoze nejasnými narážkami, nebo je líí se silnou

tendencí polemickou, vedle toho pak o díla djepisná modernjšího
zpsobu, dovolávající se staré tradice a opravdu z ní namnoze
erpající, ale také s vdomou neb nevdomou tendencí ji upravující
— konen vzájemná souvislost tchto pramen je mnohem sple-

titjší, než u pramen doby starší. Proto k zdárnému ešení tch
otázek je teba kritické methody znan složitjší a vybroušenjší.
A Goll methody takové užil první z našich historik s jistotou

a dokonalostí pekvapující. Jeho práce o Chelickém a djinách
bratrských touto svou methodickou stránkou jsou významným
mezníkem ve vývoji našeho badání historického vbec, a zvlášt
badání o našich djinách náboženských, jsou a dlouho zstanou
skvlým vzorem pro práce o podobných thematech, jejich studium
pak je nejlepší školou pro každého, kdo se o n pokouší, nejp-
sobivjší zbraní proti nevdeckému dilettantismu, který v tomto
oboru historického badání je zvlášt nebezpený, vnášeje zmatek
do otázek, jež samy sebou jsou velmi nesnadné a namnoze ješt
tsn souvisí se stranickými zápasy pítomnosti.

Stejn významná, ano snad ješt vý-znamnjší novota prací

Gollových je v tom, že se tu poprvé v naší vdecké literatue

soustavn a methodicky pesn studuje myšlenková stránka hnutí

husitského, theologické, filosofické a mravní názory jednotli-

vých stran náboženských i vynikajících jejich zástupc. Odpor
k theologickým otázkám, o nž tu arci jde pedevším, ale jist také

nemožnost ovládnout a proniknout ohromnou, tehdy naprosto
nezpracovanou a namnoze i nepístupnou látku zpsobily, že

v Djinách Palackého tmto vcem dopáno jen málo místa.

Tomek sice v Djinách university Pražské svdomit zaznamenal
myšlenkový obsah mnohých traktátu náboženských, které vznikly

ve sporech husitských stran, neopominul také strun, ale pesn
vytknouti hlavní pedmt spor theologických, o nichž mu bylo

vypravovati, ale k soustavnému studiu a souvislému výkladu
jednotlivých nauk, jednotlivých smr náboženských a jejich

pedních zástupc nedospl. Gindely sice za thema své první,

jist velmi záslužné a významné práce zvolil si dogmatické názory

Jednoty bratrské, ale jejich soustavu sestrojoval toliko z veejných
programových projev bratrských, tak že mohl vystihnouti jen
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hrubé její obrysy, pi tom pak poínal si více dogmaticky než
opravdu historicky. Teprve GoU dal naší \decké literatue
práce, podávající úplný, do podrobná propracovaný obraz urité
náboženské a filosofické soustavy, vzešlé z hnutí husitského, obraz
založený na neobyejné svdomitém a pronikavém studiu pí-
slušné literatury traktátové a ryze historicky pojatý. Nikdo ped
ním neužil u nás tak soustavn a tak methodicky náboženských
spis a traktátu z doby husitské, jako Goll ve své práci o Chel-
ickém i v nkterých jiných svých studiích. Vyslovil-li Palacky
osm let ped svou smrtí pání a požadavek, aby sbírány byly
pozstalé písemné památky eského hnutí náboženského, „všecky
ty zahozené, zaprášené a zapomenuté výklady, traktáty a matri-
káty, kterými nkdy staíkové naši horlívali proti sob pro est
a slávu boží", a aby z nich podáváno bylo veejnosti aspo to, co
dležitjšího a svérodého v nich nalezeno bude, Goll nedlouho
potom ukázal nám, jak tchto památek užívati, jak z nich dlužno
vdecky tžiti, a uinil to na první ráz s podivuhodnou dokonalostí.
Vroucí slova Palackého byla by snad dlouho ješt zstala hlasem
volajícího na poušti, kdyby brzy po nich nebyl se dostavil skvlý
píklad Gollv. Jeho psobivost zvyšovala ješt uitelská innost
Gollova. Goll dovedl probouzeti ve svých žácích zájem o náboženské
otázky z djin husitských, dovedl pemáhati v nich posvátnou
hrzu ze starých traktát a vésti je k jich vdeckému studiu.
Aby velikost a význam této stránky Gollova psobení náležit
vynikly, bylo by teba vypoítávati zástup jeho žák, kteí v tomto
oboru se zdarem pracovali, oceovati jejich práce a ukazovati,
jak se v nich jeví vliv Gollv, bylo by teba vzpomenouti také
úspšného naléhání Gollova, aby splnna byla základní podmínka
vdeckého studia literárních památek eského hnutí nábožen-
ského, ádná katalogisace našich pedních sbírek rukopisných.
Zde však teba pestati na struné zmínce o tchto vcech.

Bud zájem o ideový obsah eského hnutí náboženského,
Goll zárove vštpoval vdeckému badání o nm vyšší zásady,
jimiž by se ídilo. Jako se všechna vdecká a uitelská innost
Gollova vyznauje snahou, aby eské djiny byly chápány a stu-
dovány v souvislosti s djinami obecnými, tak zvlášt také jeho
vdecké psobení v oboru eských djin náboženských smuje
k tomu, aby se na eské hnutí náboženské hledlo jako na ást
velikého hnutí svtového, s nímž je spojeno svým vznikem, svým
prbhem a svými následky, aby poznávána byla souvislost
myšlenkových proud, které jsou ideovým obsahem náboženského
hnutí eského, s myšlenkovým proudním svtovým, aby význam
husitství, Bratrství a jiných složek eských djin náboženských
urován a posuzován byl nejen s úzkého hlediska našich djin
domácích, nýbrž také s hlediska obecného vývoje lidstva. Vnjším
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píznakem této stránky psobení Gollova jest soustavné a své-

domité pihlížení k historické práci svtové, jejím methodám
a výsledkm, o nž Goll u sebe i u svých žák vždy usiloval. Ši-

roké hledisko, s nhož Goll studoval a uil studovati eské hnutí

náboženské, umožovalo mu vcn, kriticky, opravdu vdecky
a ryze historicky oceovati jednotlivé jeho zjevy, nevkládati

do nho více, než v nm opravdu bylo, ale naopak správn vy-

stihovati, co v nm bylo velikého a svérázného. Všechny tyto

zásadv psobilv k tomu, aby naše badání o eském hnutí nábo-

ženském pokraovalo v duchu Palackého, jemuž se b\'lo povážliv
odcizovalo, abv nejvtší jeho odkaz vdecký, jeho v\^psání djin
husitsky-ch, byl rozmnožován, zdokonalován a prohlubován tmi
smry, které on sám sice vtšinou již byl naznail, ale jimiž pro

ohromnost svého úkolu nemohl se vždy ubírati.

Po všech tchto stránkách Gollova innost vdecká i uitelská

mla svrchovan blahodárn3> vliv na naše badání o eském hnutí

náboženském a vliv ten jeho žáky a jeho pracemi na n psobí
stále a zajisté dlouho ješt bude psobiti. V žádném jiném oboru

naší historické vdy nelze takovým právem mluviti o Gollov
smru, o Gollov škole, jako v oboru našich djin náboženských,

a možno zajisté vysloviti pání, aby smr ten potrval v plné síle

a ryzosti, zachovávaje vrnost zásadám, k nimž se hlásil jeho

zakladatel. K tomu nejvíce mže pispti optovné pilné studium

jeho základních prací. Ale práce ty, jak jsem hned na zaátku
pipomenul, mimo svj význam vdecký mají i nemalý \ýznam
obecn národuí, a bylo b\' si páti, aby naše intelligence, pokud
má hlubší zájem o velikou minulost svého národa, seznámila se

vlastní pímou etbou s tmito pracemi, jejichž hlavní obsah

dosud vtšinou byl jí znám jen nepímo, ze spis povšechnjší

povahy, do nichž od jich pvodc byl vpracován. Umožniti toto

dvoje, velmi žádoucí psobení prací Gollových, vdecké i národní,

je vlastním úkolem této edice, jíž ,,Historický klub" jako hlavní

stedisko historiku vyšlých pímo i nepímo ze školy Gollovy,

chtl zárove projeviti svému vzácnému protektoru a píznivci

upímnou svou úctu a vdnost.

Na konec nkolik slov o zpsobu tohoto vydání. Když bylo

v ,,Historickém klubu" uvažováno o dstojné oslav blížících se

sedmdesátých narozenin Gollových, brzy ujalo se pesvdení, žo

by nejvhodnjším zpsobem takové oslavy, jímž by se zárove
splnilo dávné pání všech, kdo se vážnji zajímají o djiny eského
hnutí náboženského, a posloužilo platn eské vd historické,

bylo nové vydání Gollovy
,,
Jednoty bratrské", zakleté dosud do

ty roník asopisu musejního a proto obecn nedost pístupné



XXX

ani po zásluze známé a cenné. Za píprav k tomuto vydání, jež

„Historickým klubem" sveno bylo mn, ukázalo se, že by se

doporuovalo vydati zárove s
, .Jednotou" dva jiné menší spisy

GoUovy, znamenit je doplující a dosud rovnž mén pístupné,
práci o Chelickém a studii o Valdenských a jejich pomru k hu-
sitství a Jednot. Protože o Chelickém Goll vydal práce dv,
eskou v asopise musejním r. 1881, nmeckou v druhém svazku
svých ,,Ouellen und Untersuchungen" z r. 1884, bylo teba roz-

hodnouti se pro nkterou z nich. Z toho, co výše povdno o obou
tchto pracích, vysvítá tuším dostaten, pro zvolena byla pozdjší,vn úplnjší, literárn zaokrouhlenjší a formáln vybroušenjší
práce nmecká. Nesnáze, které vznikaly z tohoto rozhodnutí
tím, že bylo potebí zeštit nmecké roucho této práce byly
šastn odstranny laskavostí p. dv. rady Golla, který se vzácnou
obtavostí sám svou nmeckou práci peložil do eštiny. Peklad,
a po stránce vcné srovnává se úpln s originálem vyjímaje dv
ti menší odchylky, náležit vytené,, má tudíž po stránce formální
cenu a povahu nového zpracování, nové autorem poízené redakce.

Text obou druhých prací, z nichž práce o Valdenských opatena
výstižnjším titulem, je ponechán bez vcných zmn; jen po
stránce slohové a jaz\^kové tu a tam nco pozmnno, ale vesms
bud na pání Gollovo nebo aspo s jeho souhlasem a schválením,
tak že se tu vydávají ob práce v podob autorem samým urené.
S jeho svolením a souhlasem pipojeny jsou, hlavn v poznámkách,
nkteré doplky vcné. Upozoruje se jimi na novjší literaturu

otázek, jichž práce Gollov}" se dotýkají, i na hlavní její \ýsledky,
obsah prací tch potvrzující, doplující nebo pozmující, na nov
objevené prameny a dležitjší jejich zprávy, pokud vážnji pi-
spívají k objasnní nkteré z onch otázek, a konen na novjší
vydání pramen, jichž Goll užíval v rukopisech. Všechny tyto

doplky, které, doufám, pijdou vhod zvlášt odborným tenám
prací Gollových, jsou položeny do hranatých závorek a tak zeteln
odlišeny od textu Gollova, nerušíce zajisté nijak jeho pvodní
ráz a podobu. Pro nkteré z tchto doplk mohl jsem užíti rady
a pomoci pp. dra. F. M. Bartoše a dra. Vojt. Sokola, jehož ruko-

pisná práce o Krasonickém a nkteré výpisky z jeho spis umožnily
mi doplniti zvlášt poslední kapitolu Gollovy

,,
Jednoty" cennými

podrobnostmi. Obma pánm vzdávám za tuto pomoc srdený
dík. Pipojené rejstíky mají usnadniti užívání prací Gollových,

pehled bohatého jejich obsahu, nesnažíce se arci o naprostou,

mechanickou úplnost.

Kamil Krofta.



PETR CHELICKÝ.





Temno,*) jež zastírá našemu zraku postavu Petra Chelického,

bh a pomry jeho života, sotva kdy zmizí úpln.i) První generace

bratrská, jeho vrstevníci, jen zaznamenali, že s ním mluvili, že

tH jeho spisy; pi tom vyznali, jak mocné bylo psobení, jež

z nich vycházelo. Jen o jeho spisech mluví, nemluví však o jeho

osob. A jakkoli také u pozdjších poznávání spis Petrových

bylo podstatnou ástí cesty vedoucí k Jednot,^) pece ani oni se

*) Vyšlo pvodn r. 1882 nmecky v druhé ásti spisu Quellen und

Untersuchungen zu Geschichte der bohm. Brúder. Tu se otiskuje peklad

ponzený samým auktorem. Nemnohé vážnjší jeho odchylky od nmecké
pedlohy jsou náležit oznaeny. Veškery pídavky vydavatelovy jsou

položeny do hranatvch závorek.
, , . ..

M Teprve v posledních desítiletích poal se djezpyt více obírati

Petrem Chelickým. Nejprve Gindely [Geschichte der bóhm. Bruder [.,

1857] našel mu místo v duchovním hnutí 15. století, potom Palacký [Dej.

nár. . rV., 1, 1. vyd. 1857] jeho význam vystihl a ocenil hloubji. Data

životopisná z jeho spis snesena jsou nejúplnji od Jos. Jireka (v Rukovti

1875) Nejpodrobnji o nm pojednal Ferd. Schulz v Osvt 1875 [vysIo

samost tn v Matici Lidu XVI., 1882). Chyba této duchaplné práce je,

že se v ní myšlenkám Chelického nkdy dává ráz zcela novovky. Rozdíl

svého stanoviska od pedchdc jsem vyložil v as. Cesk. Mus. 1881 [,,Petr

Chelický a spisy jeho"]. V tom, co zde podávám, leccos povdno kratceji,

jiné obšírnji zvi. o uení Chelického. [Z pozdjší hteratury o Chelickém,

ež podrobn vytena v esk. as. Hist. XXI., 1915, str. 369. nejvíce k roz-

množení vdomostí o nm a jeho spisech pispla kniha N. V. Jastrebova

Etjudy o Petre Chelickom i jego vremeni I. 1908 a rozprava F. Bartoše

K poátkm Petra Chelického (. . M. 1914). etné práce Ant. Lenze

o jednotlivých stránkách Chelického nauky, poínající se spisem Ueni
Petra Chelického o euchaiistii z r. 1884, nedostatenosti své methody pi-

pravuji se o cenu vdeckou. Nkterých prací speciálních bude vzpomenuto

na vhodných místech. Úhrne o Chelickém, jeho spisech a názorech psali

po GoUovi J. Vlek v Dj. lit. eské I. (1893), J Kaiásek v pedmluv
k petrohradskcmu vydání Síti víry (1893), N. V. Jastrebov. Oerk zizni

i litraturnoj djatlnosti Petra Chelickago (1895). V. Novotný v Ott.

Slovn. Nau. XII. (1897). J. Jakubec v Dj. lit. . I. (1911) a K. Krolta

v populárním spisku Petr Chelický (1913).]

'} Tak u Lukáše zPrahv a Vavince Krasonického. Vavnnecvypravuje:

„Když sera nesml zstati pi eské stran, v kteréž sem se urodil i vy.-

1*



nepostarali, aby tradice, tehdy jist ješt živá, unikla zapomenutí.

Jen Lukáš z Prahy, nevdný k památce muže, jehož uení také

jemu ukázalo cestu do Jednoty, vybral z ní nco v jednom ze

svých pozdjších spis, co nezní pízniv. Byv volán r, 1443 na

snm do Kutné Hory, chtl prý Chelický svoje spisy spáliti —
on, jenž v nich hlásal, že pravý kesan musí kráeti v šlépjích

Krista trpícího, byl by se strachoval kíže Kristova
;
jiným uklá-

daje smílivost, která také nepíteli láskou splácí, sám prý do

nejdelší smrti nechtl odpustiti knzi, jenž se s ním dostal do

sporu; ze mstivosti prý ve svých spisech hanobil památku od-

prc a svou polemikou proti Táborm pispl k jich zkáze.

Lukáš pi tom pipomíná, že pouze opakuje ,,slyšenu re, nejist

jí, ani zase ovšem zamietaje", ale zaznamenal ji pece, aby v Petrovi

zasadil ránu ,,malé stran", proti které sám vystupoval nemén
prudce, nežli Chelický proti svým protivníkm.^) Z jiného pra-

mene vychází legenda o ševci Ghelickém, sahající od Jindicha

Institoris, zpozdilého inkvisitora, až po Dobrovského.

Nedovedeme napsati souvislý životopis Chelického, jen nco
málo lze uhodnouti pomocí jeho spis, skoro jediného pramene,

který máme. Nevíme ani, kdy se narodil, ani kdy umel, a mínní
novj ších dj ezpytcv o j eho stavu a povolání j ešt do nedávná se

choval i vyuen od rodiv i od knží, a slyše na ob strany fpod jednou
i pod obojí) dvody z písem sv. i také skutkuov obojích, že obojí zle ví
a ve zlém zstávají: bál sem se pekla zatracení, a nevda se kam obrátiti,

modlíval sem se P. Bohu žádostiv, aby mne neráil zatracovati pro mé
bludy a híchy. A v tom ase picházely mi knihy pod jménem M. Jana Husi,.

ano byly Petra Chelického, zvláš výklad na tení nedlní, až potom i jiné

jeho knihy." (SpisVav. Krasonického O svátosti tla a krve proti Caherovi.
Výtah z nho podle rukopisu Zhoeleckého uveejnil jsem v es. as. Mus.
1878 [v lánku Zpráva o eských rukopisech v Zhoelci, str. 390—404;
citované místo je tam na str. 399]).

2) Lukášv ,, Odpis proti odtržencóm, jenž se malú stiánkú nazwají"
z r. 1524 [list D IIII starého tisku]: _,,Kdež já o nm (Petru Chelickém)
pravím, mnoho knih jeho ítav i psav, diev než sem z Bratími bjd . . .

O nmž sem slýchal i od Bratí, jenž s ním byli, mnoho toho, což nechva-
litebného jest, zvláš že píliš dlúho hnvivý a mstivý byl, tak že s knzem
jedniem svadiv se, nechtl mu do smrti odpustiti; tak pravil ten knz.
A on neprav zhanl knží Táborské a v své spisj' vepsal kivdu jim in,
zvláš o tle božiem . . . Neb vašich povah byl: kdož mu v em na odpor
byl, ihned zejména v knihy hanje vepsal. A nkteí tomu chtie, že by
i z jeho píiny zmoeni byli nkteí kn^í Táborští ; to tam, já nejistím . . .

Pravili mi ti svrchu jmenovaní, když bjd snm u Ho^>^ a on, sa obžalován,
ml státi, tak se bál kíže Kristova, že by byl rád všechny své spisy pro
strach spálil. To sem proti tvé nesvdomé chvále slyšenue pivedl, nejist
jí ani zase ovšem zamietaje".



daleko rozcházelo; rozhodn zvítzilo mínní, jež v nm vidí

laika.^) V jihoeské vesnici, v Chelicích nedaleko Vodan,

ztrávil zajisté vtší ást svého života. Od Chelic jist sluje Chel-

ický; zde nejspíše, jak se domnívá Palacký a jeho spisy potvrzo-

vati se zdají, držel nevelký statek, který mu dovolil, aby njaký

as pobyl v hlavním mst zem eské. I lze Petra Chelického

pirovnati k uenému rytíi Tómovi ze Štítného, krajanu jeho.

Avšak nebylo to vysoké uení, jež Petra jako Tomu do Prahy pi-

vábilo ; nikdy zajisté nesedal u nohou mistr. Podobn, jako

rytí pozdji vi-oucn pilnul k Mihovi, slavnému kazateli, tak

bezpochyby pišla k Petrovi do jeho domova povst o kázáních,

která etné posluchae shromaždovala do kaple Betlémské.

Hluboká náboženská poteba jej pivedla do Prahy, nikoli touha

po škole a jejím ueném vzdlání. Cestu do síní kolejních by

mu byla zavírala již jeho neznalost jazyka latin-

ské h 0.5) Avšak mladé hnutí náboženské od poátku podporo-

valo pstování jazyka národního; bezpochyby již tehdy s horli-

vostí ítal v eských spisech Jana Husi i jiných, a k tomu pi-

stupoval osobní styk s muži uenými, s jichž pomocí získal nco

vzdlání theologického. •5) Ježto pozdji, když sám vzal péro do

ruky, nebyl bez knih, zdá se, že již tehdy si opatil njakou

zásobu rukopis anebo zhotovil sám, k emuž asi jeho uení

pátelé pispli výpisky ze spis latinských. Byli mezi nimi ovšem

kazatelé Betlémští.')

Šafaíkovy dvody (v studii otištné z jeho pozstalosti v . . M.

,^ . ^.^^„ , pr- , ^

daleko jest od toho, aby knéží uila'', ale pokorní knží že mohou snad

n>;co k užitku sob vzíti z toho, co zná.
^

6) Viz RepUku proti Mikuláši z Pelhimova (kap. 28). J. Jirecek

zabíhá tuze daleko, domnívaje se, že bv byl mohl ísti otce církevní v p-
vodním textu, ale nco latinsky, zdá se, že Chelický v Praze pece se nauil.

«) Jireek myslí, že Cbelický i Husa poznal osobn a že tedy pisel

do Prahy ]iž r. 1410. A zdá se, že to potvrzuje dležité místo v Replice proti

Mikulášovi (kap. 26). ^ , , , , •,

7) V Replice proti Mikulášovi (kap. 28) pipomíná Chelicky výslovn

Martina z Volyn. Dotený tam výtah byl zajisté zárove pekladem.
[\' pvodním textu následuje na tomto míst zmínka o M. Protivovi,

u nhož prý se Ch. neostýchal hledati pouení, a byl protivníkem kazatel

Betlémských. Zmínka ta zde vynechána, ponvauž dnes víme, že M.

Protiva, jehož se Ch. s oblibou dovolává ve svých spisech, není identický

s Husovým odprcem faráem Janem Protivou, nýbrž je to Vikleí (srov.

o tom více doleji v pozn. 65 na str. 33).]



Chelický uil se od jiných, ale záhy na§el svou vlastní cestu,

jsa snad již tehdy muž vkem dosplý, jehož rok narození asi

dosti daleko hledati dlužno ped koncem století 15. Než o tom
lze vysloviti jen nejisté domnnky a nejistou zstává též odpov
k otázce, kdy se poal jeho pobyt v hlavním mst a jak dlouho

potrval.") Jist byl v Praze v tu dobu, kdy hnutí husitské, mocn
vzedmuto, protrhovalo hráze, pecházejíc ve válku obanskou:
v letech 1419 a 1420. Tu máme první — a vlastn jediná zcela

bezpená a uritá asová udání z jeho života ve spojení se zprávami,

které nám hned také ukazují, že zaujímal postavení zvláštní a od
jiných odlišné.

Ješt než se válka poala, pozorujeme v husitském hnutí

rozliné proudy, z kterých pozdji vzešly strany husitské. Ne-

stejná odpovdbyla též dávána k otázce, je-li dovoleno chopiti se

mee, kdyby se spor týkal víry, církevních ád a ústavy církevní,

obzvlášt jestliže se jeho ostí obracelo proti nejvyšším auto-

ritám, proti církvi a státu.

V hlavnímmst se státní moci ješt podailo krvavé nepokoje,

vzniklé na Novém mst proti vrchnosti mstské, utišiti tím, že

král pijal omluvu a prosbu za odpuštní od obce, kde se byly

výtržnosti sbthly, potom jí však potvrdil nové konšely, které

si sama zvolila, na venkov se však zatím již poalo hnutí, které,

strhujíc s sebou lid, záhy nabývalo tvánosti velkolepé. Ješt za

živob3^tí krále Václava scházela se ona pamtihodná shromáždní
pod širým nebem, jmenovit na hoe Tábor nazvané u Bechyn,
jichž úastníci se od\Taceli od knží, kteí jim ve farních kostelích

nechtli rozdávati pod obojí. Odvraceli se od obcí, k nimž dotud
patili; odíkali se nejen duchovních správc, které jim byla

dosadila vrchnost, nV^brž i vrchnosti, která je byla ustanovila.

Na jejich místo vstupovali knží, kteí proti zákazm církevním

lidu svátost oltání podávali pod obojí zpsobou, ve kterých

nejspíše dlužno vidti ty, kdo ona shromáždní si vymyslili a

*) [Proti názoru, k nmuž se kloní také Goll, že Petr pišel do Prahy
delší dobu ped r. 1419, snad již za života Husova, vyslovil se N. Jastrebov,
Chelickij i Gus (Novij sborník po slavjanovdniju 1 905) . Protože domnnka
o stycích Chelického s knzem Janem Protivou objevila se mylnou a s Hu-
sem mohl se Ch. stýkati mimo Prahu za jeho psobení v jižních echách,
má Jastrebov za podobnjší pravd, že pišel do Prahy teprve r. 1419 se zá-
stupy zachvácenými náboženským nadšením.]



v skutek uvedli.') K nim se záhy dostavovali též mužové znalí

umní váleného, jako Mikuláš z Husi. A teme-li, že tyto nábo-

ženské meetinky v králi Václavovi v poslední dny života pro-

bouzely obavy, že nezeme na stolci svých pedk, mžeme tomu

viti. Neb, bylo-li dovoleno odstupovati od vrchnosti duchovní,

mohl píklad tím daný snadno vésti ke vzpoue proti králi a státní

moci, ustanoveným, aby hájili církve proti nepátelm jejím

a neposlušné navracovali k jejímu poslušenství. Smrtí královou

obnovily se nepokoje v Praze, pi kterých ukazovalo obrazoborné

pustošení kostel a klášter, že se v lidu hlavního msta ujaly již

také tendence radikální, kterým kalich byl toliko ástí programu.

Již byla poádána také v okolí nejbližším. Kdo k nim pišli, ne-

rozcházeli se; dostávalo se jim pijetí ve zdech hlavního msta.

Ješt jednou se navrátil pokoj smlouvou mezi mstem a posádkami

hrad Pražských i nejvyšším purkrabím el<:em z Vartmberka,

a jestliže zárove cizí lid z Prahy zase odešel, bylo to bezpochyby

ve smlouv vymínno, ale nedlouho potom (v íjnu 1419) poaly

se nejen nepokoje, nýbrž již zjevný boj mezi prozatímní vládou

a hlavním mstem, a tu ihned do nho spchali na pomoc spojenci,

]iž ne pokojní poutníci, nýbrž ozbrojení zástupové, opatení zbraní,

aby podle slov Václava Korandy kozly sehnali s vinice Pán.

Se zbraní v rukou bylo jim raziti si cestu k hlavnímu mstu. Než

brzy musili odejíti zase, když vladaka, nejvyšší purkrabí a jiní

pánové se dohodli s Pražany o pímí (13. listopadu 1419), kterým

si ob strany slibovaly navzájem, že budou státi za svobodu

kalicha, pi emž Praha zárove pipovdla, že již nebude ve

svých zdech trpti obrazoborství.

Po odchodu cizího lidu zavládla v hlavním mst a delší dobu

potrvala nálada smílivá. Rozkaz Zikmunda, legitimního ddice

koruny, aby v ulicích byly odstranny etzy a sruby, ochotn

poslechnuto (v lednu 1420) ; duchovní i svtští odprcové kalicha

vyzváni k návratu do msta, odkud byli ped tím uprchlí, mnichm
pipovídána ochrana proti tupení a týrání, a to vše se dalo na

neuritý slib králv a, jak se zdá, obzvlášt vlivem eka z Vartm-

berka, kterému místo královny Zofie bylo do píchodu Zikmundova

sveno vladaství v zemi.

9) Srov. Vavinec z Bezové. Hofler Ss. II. 1, str. 351. {yyd. Gollovo

v Prám. dj. . V., str. Sfi?.]



Onino zástupové byli pišli do Prahy plní fanatického nadšení,

které, prýštíc se z chiliasmu jako svého pramene, tehdy, jak se

zdá, nejvýše se vypnulo.

Blouznivci^") ohlašovali blízké píští Kristovo, ve kterém

Kristus nepijde jako soudce k poslednímu soudu, nýbrž jako

král íše tisícileté, jež nastane, než pijde soud. Jen vyvolení

budou bydleti v tomto království : zemelí, kteí vstanou z mrtvj^ch
— mezi nimi Jan Hus — a ze živých ti, kdo uslyší Mas volajícího

a uví, kdežto bezbožní zahynou velkým trestem a pokutou,

jako Sodoma a Gomorrha, tak že jen ti zstanou, kdo se spasí

útkem ,,na hory" anebo do ,,pti mst", která toliko ze všech

zbudou.

Lidé této tisícileté ríŠe octnou se na vyšším stupni dokonalosti,

než stáli ti, kdo patili ku první, apoštolské církvi. Bez pronásledo-

vání a násilí vnjšího dospjí též. na nejvyšší stupe svobody
vnitní, na kterém není žádné kázn potebí, žádného pouování

;

již nebude svítit svtlo rozumu lidského, nýbrž všichni budou
,,uení boží", od Boha samého pijímajíce pímo svtlo vnitní.

A jako již v tchto dnech oekávání zrušeny budou všecky ná-

lezky lidské, tak že v platnosti zstane jen Písmo, potom, až pi-

jde plnost asu, i Písmo zbyteným se stane a platnosti pozbude.")

Novým zákonem, který každý buae míti vštípený v srdci svém,

budou zrušeny mnohé pedpisy zákona starého, napsaného,^-)

obzvlášt kde pikazuje poslouchati král a jiných vrchností.

Pestane stát se svými ády, pestanou jakékoli dan a úroky.

Svobodny budou honba a lov. 2íti budou v pehojném nadbytku
spravedliví, nebo jim patiti budou statky bezbožných. Všichni

budou sob rovni, nebude král ani rozdílu mezi stavy, když

^o) Viz zvi. Píbramv spis O život knží táborských, z nhož výtah
otištn v as. katol. duchovenstva 1863. [Podrobnji o pramenech pro
poznání husitského chihasmu pouuje Jastrebov, Etjudy o Petre Ch. I.,

str. 39 násl. ; srov. . . H. XV., 66. Jastrebov také soustavn vypisuje
chiliastické názory tehdejší, dopluje tu a tam hení Gollovo.]

11) Koranda v Plzni, jak vypravuje Píbram, kázal, že ,,tm voleným
božím, kteíž zuostanú po tchto ranách, nebude jim teba žádných knh
psaných, nebo všickni budu ueni od Boha." ,,Tuto bibli, " ekl prý, ,,kterúž
mám, kteráž bieše za mnoho kop drahá, zastavil bych ji u hokyn ve tech
haléích, a nevyplatil bych jie viec nikdy." [as. katol. duch. 1863, 436.]

12) ,^item kázachu, že již všecka knížetská práva i zemská i mstská
i sediská, kterakkohvk užitená a ádná, jakožto nálezy lidští a ne boží
mají zrušeny býti" (Píbram [as. katol. duch. 1863, 431]).



pestanou všecka práva dlící lidi od sebe, i taková, jež dnes snad

ješt jsou dobrá a pinášejí užitek. Pestanou stát, církev i škola.

Takové uení a takové oekávání zpsobilo naptí ducha,

které dlouho potrvati nemohlo. Když nepicházel oekávaný
zázrak, jímž by zahubeni byli bezbožní, byla hlásána válka
na jich vyhuben í,^^) tak že již neml býti vzorem a pí-

kladem milosrdný Spasitel, nýbrž Kristus ve svém hnvu a ve své

písnosti. Již nemá me býti tasen toliko na obranu, nýbrž má
ve jméno Pán bíti do nepátel.^*)

A v tom j e význam chiliasmu pro hnutí husitské že vzbudil

síly, které, byvše probuzeny, již se potlait nedaly. Pipraveno

hromadami lidu pod širým nebem, propuklo chiliastické blouznní

v 2, polovici r. 1419 s velkou mocí a silou. Než záhy nastala ona

zmna, nejspíše urychlená tím, že se pidružili mužové jako

Mikuláš z Husi a Jan Žižka, které sotva naplovalo stejné oe-
kávání, jako ony blouznivce. Nepiznav se k smlouv z 13. listo-

padu, Žižka se odlouil od Pražan a odešel s tmi, kdo do Prahy

pišli nadarmo, pidávaje se k jejich vdcm. Msta, která hnv
boží ml ušetiiti, naplnila se lidem opouštjícím, domov a dm
svj s tím, co odnésti miohl, a stala se sídly obrany a odporu,

ped ostatními Plze, kde se již díve bylo ozývalo fanatické

kázání Korandovo a kam se odebral Žižka po odchodu z Prahy.

Když se však Plze dlouho držeti nemohla, byla (po. r. 1420)

nahrazena nov založen3>m Hradištm nad Lužnicí, kterému dáno

podle místa prvních shromáždní jméno Tábor.

Otázka, zda a kdy sml by kesan, zámn zbra duchovní

zbraní hmotnou, za pravdu bojovati ostím mee, naplovala

mysl lidu, jenž byl pišel do hlavního msta, jemu na pomoc. Nebyla

13) Píbram (1. c. 424) praví: „Když se tak nesta ani to pán Buoh uini,
co kázáchu, tedy oni to sami dovésti mniechu ... I jechu s kázati neslý-

chaného v svt ukrutenst\ie, a kúc, že již jest as pomsty". {X pvodním
textu je dále odkaz na druhou pílohu spisu, kde jsou otištny výatky
ze dvou polemických listu Jakoubkových M. Janovi z Jiína, pednímu
z radikálních knží táborských. V druhém z nich (Quellen 11., (U)) Jakoubek
vytýká tmto knžím, že svým kázáním lid svedli k loupežení, zabíjení
a prolévání krve, a volá: ,,Nonne prius praedicastis contra occisionem,
et quomodo lam res sit versa in oppositam qualitíitem".]

**) Píbram velmi dobe vystihuje tento rozdíl, když praví: ,,Opu-
stivše všecko ádné a kesanské bojovánie a všecky píin}'' svaté, které
na ádný a kesanský boj a obranu pravdy slušejí, jakož sv. Augustin
o nich píše .... jechu s kázati a posvcovati bojuov nekesanských a z pí-
iny zlých a nehodných". [as. kat. duch. 425.]
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však položena prost a všeobecné, smí-li totiž a má-li kdy kesan
za pravdu boj vésti (neb že tato povinnost nastati muže, o tom
se nepochybovalo), nýbrž poteba chvíle vyžadovala si otázku

uritou, mže-li a má-li lid právo, aby se postavil na místo svtské
ATchnosti, liknavé v obran pravdy. A bylo to mezi knžími,
pišlými s lidem venkovským, že tato otázka vzbudila svár a spor.

Pochybnost nkterých z nich, neodvažujících se odpovdi kladné,

mli jako oni také misti Pražští, na které bylo rozhodnutí vzne-

seno ; i rozhodli v ten smysl, že obci lidu kesanského piznávali

ono právo jen v nejvtší nouzi, kdyby totiž vrchnost sama zjevn
byla na odpor pravd a tím sama propadala svá práva. i^) Spor,

ve kterém se již ohlašuje obrat ve vývoji chiliastického hnutí,

jakož i rozhodnutí, o které se pokusili misti Pražští, nezstaly
bez úinku na to, co následovalo hned potom. Pražané pidali se

zase k vrchnosti, když se vrchnost v listopadu s nimi dohodla

o kalich. Nový obrat však nastal, když se r. 1420 po vyhlášení

kíže odpor proti vrchnosti i se stanoviska mistr jevil dovoleným,

Praha se chystala k boji, nežli však mohli na pomoc býti pivoláni

Táborští, nabídl se spojenec jiný, pan enk z Vartmberka, jehož

vliv a píklad, jak bylo lze oekávati, pivede též všechno ostatní

panstvo pod obojí. Než i tak musil se díve nebo pozdji pece
dostaviti spolek Pražan s Tábory, kteí byli, vedeni Zižkou,

v jižních Cechách zatím poali vítznou válku útonou; udrží-li

se tento spolek, pak mohl a musil následovati velký pevrat všech

^5) [Zde v pvodním textu odkaz na prvou pílohu. V píloze té na-
depsané ,,Zur Frage von der Berechtigung des Krieges" jsou otištny
výatky ze rty tehdejších projev husitských o této otázce. První z nich {a)

je dobré zdání Pražských mistr, sepsané Kišanem z Prachatic a Jakoubkem
ze Stíbra ve pporu mezi knžími Mikulášem a Václavem, t. j . pcdle výkladu
Gollova mezi Mikulášem z Pelhimova a "Václavem Korandou, a to nejspíše
v listopadu 1419; úvodem podává se podrobnjší rozbor tohoto projevu.
Ostatní ti projevy (traktáty B, C, D) se jen strun charakterisují. Po
Gollovi zabýval se tmito traktáty podrobnji Jastrebov, Etjudy I., 55 násl.

(srov. . . H. XV., 65 násl). O traktátu D dokázal, že je Píbramv, o trak-
táte C vyslovil domnnku, že jeho pvodcem byl Biskupec. Tuto domnnku
zamítl Bartoš, prohlašuje pvodcem toho traktátu Jakoubka (. . H. XVI.,
425). Bartoš také proti Gollovi soudí, že knz Václav, jmenovaný v dobrém
zdání mistr, není Koranda, nýbrž spíše zakladatel Tábora knz Vnk
(. . M. 1914, 307). O názorech husitských stran na válku krom Jastrebova
na uv. míst psal K. Hoch, Husité a válka (eská mysl 1 907) . Viz též Gollovu
práci Dva píspvky ke kritice Tomanova Husitského válenictví (. . H.
V., 1899). Tu se jmenovit upozoruje, že myšlenky, jimiž operovali
husitští theologové v rozpravách o válce, jsou již u Tomáše Akvinského]
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vcí v celé zemi na škodu církve, koruny a stavu panského. Aby
to zabránil, pokoušel se pan enk o smíení Pražan, pedevším
však sama sebe, s králem Zikmundem. Jednání, jež se o to poalo
proti vli jedné strany, která se Zikmundem smíiti se nechtla,

potrvalo i potom, když pan enk, zrušiv svj spolek s Prahou,

králi se poddal. Skoro všechna vyšší šlechta, v ní i pánové, kteí
se byli pihlásili ke kalichu, zachovala králi vrnost anebo se

k nmu vrátila. Král mohl oekávati, že se Praha jemu poddá
nebo podlehne; proto odbyl v Kutné Hoe píke její posly. Než
práv tím pestalo kolísání a pestaly pochybnosti; Pražané

povolali Táborské. Po nich následovali jiní, picházejíce na
pomoc práv z onch mst, která za vzrušení chiliastického byla

velebena jako útoišt. Všichni, Pražané i hosté, spojili se mezi

sebou k spolenému odporu proti králi a proti všem protivníkm
Zákona božího a kalicha.

Žena táborská, jež padla v bitv na Žižkov, pravíc, že ,,ne-

sluší vrnému kesanu couvati ped Antikristem", promluvila

za stranu, která válku byla prohlásila za povinnost a na pomoc
pispla tm, kdo si právo jen obmezen k válce piznávali a kdo
bez této pomoci by bezpochyby byli podlehli.

Uprosted vítzného jásotu spojených Pražan a Tábor
slyšíme hlas Petra Chelického. Petr byl našel jinou

odpovd k otázce, která vzrušovala jeho krajany. Nepipouštl
ani práva ani povinnosti povznésti me pro pravdu, prohlašuje

za nekesan>íký boj všeliký. Kdy odvolal bh pikázání: ,neza-

biješ!'? A toto pikázání zapovídá zabití, trest smrti, boj a válku

bez výhrady. Judas Makabejský je Chelickému ,,vražedlník

veliký"/''*) Kristovo slovo a Kristv vzor káže nepítele milovati.

Nepítele pravdy nemáš poslušen býti v tom, co by bylo proti

Bohu, nesmíš však jeho moci odporovati mocí, nesmíš proti nmu
boj vésti. Také misti zbloudili, pipouštjíce právo k boji, teba
obmezen. Tak se ozval Petr bez ostj^chu proti tomu, jenž mezi

mistry první místo držel, koho sám poítal k svým uitelm,
mistru Jakoubkovi, když se s ním sešel v jeho byt u kaple Bet-

lémské. Dvody Jakoubkovy, opírající se o výroky velkých

otc církevních, Petra nepesvdily, a také velké úspchy, kterj^ch

se spojeným stranám dostalo na bojišti, Petrovi nevnutily mlení.

líia) [V Replice proti Rokyc. (Listy filol. 1898, 386)].
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Když r. 1420 po Zikmundov porážce pod Vyšehradem opét se

s Jakoubkem setkal, neostýchal se, jak se zdá, mistrm V3'ítati,

že oni vinni jsou krví kesanskou, jež byla prolita; meli válku

prohlásiti za nedovolenou vždy a všude. ^'^)

Nedlouho potom odešel nejspíše z Prahy. S mistry již ho nic

nespojovalo, leda že také on požadoval pro laika kalich, ježto

nikdo nemá mnit, co Kristus byl ustanovil; jiného významu
pijímání pod obojí, jak se zdá, nepikládal. Chelice se staly

odtud bezpoch3'by jeho bydlištm trvalým. Chelice jsou v kraji,

kde v poátku, odlišn od Prahy, ujímaly se smry radikální.

Táboi byli Chelickcmn, jak sám se piznal, od poátku milejší

nežli misti, akoli ho od nich uení o válce a právu k válce od-

lišovalo rozdílem ješt hlubším. Když se s nimi, s Tábory, stýkal

osobn, objevily se ješt jiné rozdíly ; zvlášt v uení o veei
Pán.

Našlo-li husitství svj symbol v kalichu, požadovaném i pro

laika, souvisí i to s pípravným hnutím století 14. V astém pi-

jímání, pro které horlil, Matj z Janova spatoval tém. sted
a vrchol života církevního. i') Popud, který dal, psobil dále;

pipravoval touhu po svátosti celé, aby laik a knz se nelišili

od sebe.

Záhy se dostavilo také hloubání o dogmatu a s tím skepse

a spor, Sám Tóma ze Štítného byl tím zasažen, ale dvuje hlasu

církve, zstal pi pepodstatnní. Proti nmu stálo uení Viklefovo

1^) Hlavní svdectví o tom viz v Replice proti Rolrs-canovi [L. íHol.

1898, 394]. V Postille [vyd. Smetánkovo I., 19] líí Chelický útrapy pat-
náctileté války, k nimž poítá ,, duchovní núze, kteréž jsú mli a ješt mají
mnozí v svdomích svých podle škody viery, ješto pro ty i schnuti i blázniti

mohli jsú". A to prý pišlo „skrze falešné proroky ... Ti najprv^e vidúce,
že král a páni protiví se kazánie pravému a kalichu božiemu, zdvihli jsú
boj proti nim".

^'') Ve svém traktáte De frequenti communione (IVIs. Univ. III. A 10)
uí Janov, ,,quod corpus (et sanguis J. Chr. — tato slova jsou snad pozdjší
dodavek) in templo dei in sacramento quiescens principaliter et maxim
est adorandum et quod alia omnia, que subducunt vel distrahunt ab ado-
racione sacramenti, in templo Christi non šunt tolleranda (proti uctívám
obraz)

;
quod Jesus cruciíixus precipue in sacramento se ddit nobis".

[Traktát ,,De frequenti communione" je pátá, dosud nevydaná kniha
Álatjových Regulí. O souvislosti husitského kalicha s uením o astém
pijímání viz V. Kybal, Matj z Janova (1905), 316 a J. Sedlák, Poátkové
kahcha (as. kat. duch. 1911 násl.).]
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O remanenci chleba a reální pítomnosti Kristové, k nmuž se

hlásili njakou dobu i mužové, jako Stanislav ze Znojma, kteíí

díve šli s Husem, ale potom tím rozhodnji se postavili proti

nmu.^^) Hus sám byl, jak známo, obviován, že se v tom lánku

víry odchýlil; na koncilu však piznal se bez výhrady k uení

církevnímu. i^^i

Petr Chelický prohlásil se již v tu dobu, kdy dlel v Praze,

zamítaje transsubstanciaci a pidržuje se Vikleía ; a pi tom

zstal i potom. Když njaký ,,velký a slavný mistr v uení praž-

ském", kterého nejmenuje, Petra chtl od toho od\Tátit a dal mu
traktát, opírající se o názory velkých scholastik, Petr radji než

Tomáši a Scotovi dvoval apoštolu, jenž dí: ,. chléb, který

lámeme ..." Rozpor nepestal pi protiv remanence a pemny ;

záhy se vyskytlo uení tetí, blud pikartský, kterému chléb a víno

poklesly na pouhé znamení.

Podle svdectví djepisce hnutí husitského pinesli toto uení

cizinci, píchozí do zemé eské.^") Od nich, od Beghard, pochodí

aspo jméno, potupná pezdívka, provázená hrzou a opovržením.

Nejdrahocennjší svátost dána v potupu, mystérium drze znesv-

ceno. A co více, k tomuto uení o pouhém znamení znaly se strany

výstední, jež se vyskytly u nás, u kterých s blouznním se spojoval

rys racionalistický anebo smyslnost bez uzdy a pouta, pechá-

zející v šílenství. Ve skupin táborské jsou to pozstatky chi-

liast, na periferii hnutí, jež probhlo zemí eskou, jsou to

Adamité.

Chiliasmus, jak se zdá, utuchl dosti rychle. Snad od poátku

nezachvátil všech, kdo se k Táborským hlásili; od jiných záhy

opuštn, udržoval se nejspíše jen zeslabené v nkterém zlomku

celé strany. Knz Martinek Húska, eený Loquis, klade na místo

svátosti jen hody lásky. Chelický se s ním seznámil, když x^ypuzen

18) [Srov. Sedlák, Eucharistické traktáty Stanislava ze Znojma) Hlídka

1906; též otisk)].
i») [Otázka Husova pomru k uení o remanenci dosud je sporná.

Naposled psali o ní hlavn J. Sedlák, Uil Hus remanenci? (Studie a texty

I., 1913—4) a Ješt jednou: Uil Hus remanenci? (t. II.), V. Novotný

v kritické úvaze o prvém roníku Sedlákových studií a text v Cas. Mat.

Mor 1 914 (srov. týž asopis 1915, 405) a F. Bartoš, Studie k Husovi a jeho

dob 2. Hus ve sporech o Vikleía 1401—8 (. . M. 1916).]

20) Srov. proti tomu Chelickcho líepliku proti Biskupcovi (kap. 13).

Zdá se, že uení, jako by svátost oltání byla pouhým znamením, Chelický

ml za pímý dsledek táborského názoru.
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Z Tábora, nejspíše bhem r. 1421, tkal bez písteší po kra] i.

Od Petra víme, že v nm žár chiliasmu ješt nebyl vyhasl úpln.^i)

V jiných se vzmohl ješt jednou mocným plamenem, jenž nám
ukazuje v píšerném svtle poslední výstelky tohoto hnutí. Ada-

mitm, pro které as nové íše již byl pišel, nebylo teba svátostí

a agape se jim mnila v orgii.

Nejen umírnní utrakvisté, ale i Táboi zbavili se tchto

výstedních živl. Husitství mlo své kacíe, proti nimž užívalo

stejných zbraní, jako schvalovala církev proti tm, kdo se pi-

držovali Jana Husa, — mee a pochodn. Zižka je držel pevn
v rukou, aby vyhladil síly, které pomáhalv pi vzniku Táborství,

ale potom j emu pinášely nebezpeenství rozkladu. Proti Pikartm

spojovali se misti Pražští i knží Táborští, nicmén za krátko

vznikly mezi nimi spory o svátost tla a krve Kristovy, které

pimly také Petra, aby ponejprv — jak se zdá — sáhl k péru.^^)

Ml úastenství v polemice, ne však ve spolku s Tábory, nýbrž

rozmnožoval množství traktát spisy, jež se obracely proti nim.

Nelze vyšetiti podrobn, jak se vci sbhly. ^^) Jen tolik víme,

že hlava knží Táborsk3'ch, jich biskup Mikuláš z Pelhimova,

eený Biskupec, ve stycích s Chelickým první krok uinil,

nejspíše práv tehdy, kdy se, nedlouho po vyvržení Pikart,

polemika s mistry Pražskými poínala a když Táboi se pokoušeli,

21) Mínní Palackého, že Martínek nebyl blouznivcem chiliastickým,

odstrauje Replika proti Biskupcovi. [Str. 464: ,,Ale Martínek nebyl jest

sprostný a trpti pro Krista dobru volí ovšem jest nemienil ani vy, nebo
sme s ním mnoho mluvili o tom i o jiném. A vyznalf jest ped námi, že již

královstvie svatých na zemi bude nové a že již trpti nebudu dobí, a že

když by vždy mli tak kesané trpti, já bych nechtl sluha boží býti, tof

jest míuvil".]
22) [Názor, vyjádený touto vtou, jako by Replika proti Biskupcovi

byla první spis Chelického, je dnes pekonán. Známe nyní tyi spisy

Chelického, vzniklé ped Rephkou: O boji duchovním, O církvi, O tle
božím a O trojím lidu. Viz o tom Jastrebov, Etjudy I. a Bartoš K poátkm
Chelického (. . M. 1914). Spisy O boji duchovním a O trojím lidu vyd.

1911 K. Krofta ve Svtové knihovn. Jastrebov (1. c. 189 násl.) také proti

GoUovi, podle nhož Replika byla napsána nkdy na konci prvé poloviny let

dvacátých, dokazoval, že vznikla teprve asi v 1. 1431—2. Ale jeho dkazy
vyvrací Bartoš (. . M. 1914, 149), vraceje se k datování Gollovu. Rovnž
J. Sedlák (Hlídka 1913, 649) vyslovil se rozhodn proti Jastrebovovu peda-
tování Repliky.]

23) [Po GollovipokusiU se o to Jastrebov, Etjudy I., 173 násl. a Bartoš,

K poátkm P.Ch. (C. . M. 1914) 154 násl. Nehled k odchylnému datování
styk Chelického s Biskupcem, o nž se pokusil Jastrebov, doplují oba
badatelé líení Gollovo nkterými podrobnostmi povahy vtšinou jen

hypothetické.]
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aby své vlastní uení ustálili a vymezili zárove na ob strany.

Nechtíce býti pokládáni za Pikarty, ke kterým je odprci poítali,

musili se postarat, aby se vlivem prostedník veejné mínní

neobracelo proti nim. Když kdysi Mikuláš, snad náhodou, pro-

vázen jiným knzem Táborským [Lukášem], pišel do Vodan,

poslal pro Petra do nedalekých Chelic. Biskupec a prvodce

ekaU ho ped mstem, ,,sedíce na hrázi rybniné", a uvítali ho

otázkou, co by lidé íkali o jejich uení o veei pán. Petr odpo-

vídal, že jedni chválí, druzí haní. Co potom Petr neznající tehdy

ješt jejich uení pesn, od nich uslyšel, ,,dobe se mu líbilo".

Když po njakém ase tyto styky s Tábory, i potom z popudu

Biskupcem daného, se vracely (Petr picházel k nim a oni k nmu),

když Petr sám poznával traktáty jejich, traktáty tehdy ješt

nové, nastala promna v ieho soud a mínní. Po tech letech, od

prvního setkání u Vodan poítaje, Petr biskupu Táborskému

poslal list napomínající a varující, kterým však Mikuláše rozhnval.

Chelický odpovdl replikou ;
jen tato Replika se za-

chovala. V ní zápasí píze, která ho s Tábory spojovala, s trpkým

pocitem sklamání, které se dostavilo. Pozdji chopil se péra

ješt jednou a složil svou „e a správu o tle boží m",

ve které bez ostychu nazývá Tábory „Pikarty pod kalichem".^^)

Jaké bylo uení Táborské? 2'')

Táboí zamítali transsubstanciaci, zamítali však také „osobní a

podstatnou" pítomnost Kristovu v svátosti veee Pán. „Osobn

a podstatn" Kristus byl a jest jen tam pítomen, kde bylo a jest

jeho tlo, na zemi, na kíži, potom po zmrtvýchvstání oslaveno

na zemi a po nanebevstoupení v nebesích, na pravici otcov.

Oslavené tlo Kristovo je ,,hbité a pronikavé", ale v stejné

chvíli pipoutáno na stejné místo, na místo, kde jest. Jest však

Kristus i po nanebevstoupení zde, na zemi, pítomen a to rozliným

2«) [P. Chelického Menší spisy I. (vyd. Karásek 1891) str. 17.]

26) Nesprávné je, co praví Palacký (IV., 1, str. 412 pozn. 384) o ..pr-

povdi" táborské, ,,že by chléb a víno ve svátosti oltání byly pouhým
tohko znamením tla i krve Kristovy". [Táborskými názory o svátosti

oltání i píslušnými jejich spisy zabývá se Goll v tetí píloze svého n-
meckého spisu o Chelickém, kde otiskuje výatky ze tí traktát Biskup

-

cových. Podrobnji o eucharistických traktátech tiiborských psah po

GoUovi Jastrebov, Etjudy 1. líXi—'218 a J. Sedlák O eucharistických

traktátech táborských (Hlídka 11)13). Sedlák v píloze otiskl traktáty jím

nov objevené.]
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zpsobem, obzvlášt pak v lidech a s lidmi, an je krmí dary Ducha

svatého a opatruje své vrné mocí svou, aby prospívali a rostli

ve vcech dobrých. Tak jest rozumti pítomnosti jeho v svátosti

;

Kristus jest pítomen v svátosti svou milostí, kterou dává tm,
kdo dstojn pijímají.

Uení táborské, obzvlášt jak je poznáváme v traktátech

Jana ze Zátce, klade na místo pítomnosti skutené pítomnost

úinnou. A tak se chce odlisovati od uení Pikartv o pouhcm

znamení, prohlašujíc chléb svátostný za bližší znamení, než je

skála, nežli je réva na vinici, bližší než svátosti Starého zákona.

Svátosti Nového zákona — a mezi nimi obzvlášt svátost tla

a krve Pán — znamenají Krista a mají Krista njakým zpsobem
pítomna.

Proti Táborm tvrdí a dokazuje Chelický, že se jejich rozum

a uení Pikartv od sebe liší jen zdánliv a strojen, že jejich

svátost pece není než prázdný chléb bez úelu a bez užitku,

tak že Kristus není v nm více pítomen, nežli je v každé vci jiné.

Lépe by posloužil obraz Ukižovaného, an pipomíná smrt Spa-

sitelovu. Jakým právem pijímají Táboi v hádáních s mistiy

Pražskými irenické vty, zstávajíce pece pi svém prvotním

uení, které však zastírají, aby lid to nepoznal? Ježto své skutené

uení jen zdaleka naznaují, celé však vypovdti nesmjí, obsahuje

jejich e všude: ano a ne — zárove.

Chelický upírá Táborm právo, aby se kryli Viklcíem,

kterého také oni velebí. Táboi Viklefovi „kivdu velikú uinih"

tím, že mu neporozumli. On však je si vdom, že jde s Viklefem,

když zstává pi pítomnosti skutené. Akoli i Chelický opakuje

dvody, kteié proti pepodstatnní si vybral Viklef ze zbrojnice

scholastiky, aby potíral toto uení,-") pece neví že by mla
o tch vcech rozhodovati logika a její umní. Jako vtlení

Kristovo, tak je i jeho pítomnost v svátosti „vcí božskou",

stojící nad rozumem, kterou lovk dosahuje jenom svou vírou.

Chelický se nezdržel ani výitek, že Táboi zavinili tehdy

slýchané hrozné rouhání proti svátosti, vyítá jim však také, že

neprávem pipouštli „nižší klanní" Kristu ve veei jeho. Je-li

2«) Dosti pochvaln vyslovil se Chelický v Replice proti Biskupcovi

o uení o ubiquit
;
podle jeho mínní neodchyluje se od pravdy tou mrou,

jako uení táborské. "*. '
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pítomen v svátosti, patí mu klanní relé, není-li, je obojí nedo-

voleno, nižší stejn jako \'yšší. A pece pi tom nechce se zastávati

zvyklostí církví zavedených, jako svátku božího tla, vystavování

monstrance, uschovávání posvceného chleba ; než také zpsob
husitský jest mu zloádem, že nosívají do bitvy ped vyzbroj eným
Jidem hostii na zpsob praporu. Pi tom, co Bh ustanovil, teba
pamatovati, pro a k emu tak uinil. Svátost veee Pán je usta-

novena ku pijímání. A tak bylo v církvi prvotní. V ní nemohl
vznikati spor o klanní, když vící se shromažovali jenom, aby
pijímali. Vystavovati svátost ke klanní lidu, jenž, pijímati

nesmje anebo nechtje, jen proto pichází, ahy, jak se domnívá,

patením na svátost a klanním mohl býti úasten jejích užitk,

není než svod od Krista k bludm Antikristovým. Svátost nám není

dána ke klanní, ale dovoleno je modliti se ke Kristu v svátosti,

modlitbou, jež jest prosbou za dstojné pijímání, díkuinním
vzpomínajícím jeho smrti na dev kíže.^')

Po tchto stycích s Tábory mizí Chelický našemu zraku

na dlouho a úpln. Nepidal se k žádné ze stran, které tu byly,

a neml úastenství ve sporech, které strany mly mezi sebou.

Co byl povdl hned na poátku války a proti ní, pi tom setrvával

pevn a beze zmny. Prbh války ho nepesvdil a neodvrátil,

konec její, onen klamný závr daný kompaktáty, Chelického

s církví neusmíil. Konec války odpovídal jejímu poátku; po-

átek byl chybný a potom se objevily následky této chyby. Ne-

mžeme dokázati, ale smíme se domýšleti, že práv tento konec

byl Chelickému podntem, aby vyložil hloubji a všestrannji,

k emu byl dospl hned na poátku. A k emu se hlásil již tehdy,

rozvinulo se mu pi tom pásmem základních vt a závrk z nich

plynoucích v jakousi souvislou soustavu, soustavu jeho myšlenek

a názorv o církvi a státu a ]ich pomru vzájemném. Vycházeje

od obrazu vzorné dokonalosti, který však kladl nikoli do bu-

doucnosti, jež pinese jej jako skutenost, nýbrž do minulosti

prvních století kesanských, a srovnávaje tento vzor s pítomným

-') Chelický v Replice proti Biskupcovi schvaluje pozdvihování,
a to protože dobe nám pipomíná smrt Kristovu na kíži. V Replice proti

Rokycanovi se také jozdvihování haní.

2
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stavem, který tu byl kolem nho, nacházel všude a na všech

stranách úpadek a zavedení, jichž sílu ani husitské hnutí nemohlo

pemoci. Stopuje píiny a píznaky všeobecného odpadnutí od

pravého kesanství dopodrobna a hled v tvá pítomnosti bez

útchy, pece nevzdával se vší nadje v budoucnosti, jež pijde.

Neekal však království svatých na zemi
;
panství Antikristovo

potrvá až do skonání svta. Nicmén se ve spisech jeho pece

nkdy hlásí nadje, že zase vzroste poet kesan vrných, že ti,

kdo hledají, zase najdou cestu spasení a od nich že budou zaklá-

dány obce pravých následník Kristových uprosted íše Anti-

kristo\'y, podobné jako mezi pohany povstávaly a se udržovaly

nejstarší obce kesanské. Aby shromaždoval, aby spojoval sám,

svou prací, v jednotný celek, co by se vyskytlo rozptýlen, k té

úloze se Petr nepihlásil. Nebyl pítel sektáství, necítil se k tomu

povolán a snad jako laik ani oprávnn. Od nho vycházela kritika,

jež soustavn podvracela, co tu bylo, positivní návrhy pro novou

stavbu nacházel jen pohlížeje zpátky na minulost lepší a vzornou.

Tím pilnji a astji chápal se od konce války péra. Tak

vznikla Postilla, jeho nejobjemnjší dílo. Pokládaje za nej-

lepší slavení nedle poslouchání slova božího, vda však, jak ídké

bývá kázání jeho vrným knzem, chtl on, laik, svou knihou

dáti náhradu. ada pozdjších spisuje v Postille jako v zárodcích

obsažena, které se potom rozvinuly ve zvláštní samostatné traktáty.

Jeden vzrostl na dílo nemnoho menší Postilly s názvem: Sí
víry, ve kterém Chelický nejšíe vyslovil svj názor o církvi

a státu. Tžko však o tchto spisech urit stanoviti, kdy vzni-

kaly.28)

28) [Podrobnjší zprávy o tchto spisech Chelického podal Goll,

jednak ve zvláštní (IV.) píloze svého nmeckého spisu o Chelickém,

jednak v eské studii otištné v ..M. 1881. Tu vyslovuje názor, že Postilla

vznikla jist po r. 1434, ale nejisto zda již ped r. 1436, Sí víry pak o nco
pozdji, a to poátkem let tyicátých. Oboje datování pijímá se pes n-
které pokusy odchylné skoro obecn. Hlásí se k nmu i nové vydání obou
spis, poízené Em. Smetánkou. Postilla vyšla o dvou dílecn 1900 a 1903

(Comenium XIV. a XVI.), Sí víry r. 1 912 (Com. XXII.) . Sí byla již pedtím
vydána zárove s Replikou proti Biskupcovi Jagióem a Annnkovem jako

I. ástpublikace Soinnija P. Chelickago (v Petrohrad 1893). K traktátm,
které v Postille již jako v zárodku jsou obsaženy a nejspíše nedlouho po
jejím dokonení byly sepsánv, poítá Goll na uv. místech mimo Sí víry

,,Výklad na 20. kap. sv^ Matouše o dlnících na vinici pijatých", „Ke
na pašije sv. Jana" a .,e sv. Pavla o lovku starém". Tyto ti spisky

vyd. 1892 Jos. Karásek jako II. sv. Menších spis Chelického (Comenium
II. 2).
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A také o stycích Chelického s Rokycanou
není dat uritých.

Když Táborm po jich porážce nastával rozklad a ást utra-

kvist podobných Pribramovi bezmála všeho se vzdávala mimo
kalich laický, vlastn již jen v tomto kuse církvi odpírajíc posluš-

nost,2^) sbírala se kolem Rokycany strana stední. Nedlíc se od

církve ve vrouce rozdíly nesmiitelnými, zasazovala se pece
založení národní církve podobojí, s arcibiskupem v ele. Mohlo

se to státi skutkem se svolením církve nebo i proti její vli. Mezi

obojím tato strana a její hlava Rokycana kolísali. Zvolený arci-

biskup má tvá dvojí: je ochoten k smíení s církví a vchází ve

styky s tmi, kdo od církve se zcela odvraceli a v nichž vzbuzoval

nadje, kterých potom pece nesplnil.

Rádi bychom vdli, kdy a jak se poaly styky mezi Petrem

Chelickým a Janem z Rokycan. Není bez vnitní pravdpodob-

nosti, že to bylo již v dob, kdy byl Rokycana za posledních let

krále Zikmunda nucen odejíti z Prahy na delší dobu (1437—1448).

Za okolností nám neznámých setkali se oba a tu rozmlouvali

spolu o lidech, kteí knžími jen slují, jak malý je užitek, který od

nich lidem pichází. A co poato ústn, v tom bylo potom pokra-

ováno písemn. Tak povstal nejznamenitjší Chelického spis

polemický. Replika proti Rokycanov i.^'^) Chelický

29) Ve Zprávách král. spol. nauk 1878 [str. 258—9] uveejnil jsem
nkolik míst z Píbramova eského traktátu ,,0 poslušenství starších
a jednot kesanské" podle vídeského rukopisu. Traktát se obrací proti
Viklefovi a Petrovi Paynovi . Píbram tu píše proti definici círk\'e jako sboru
vyvolených. Proti Viklefovi a jeho uení, že církev ímská je církev Anti-
kristova, praví Píbram o papežství, že jest Kristem založeno a že potrvá
do skonání svta. Nikdo se ho nemá odíkati. [K datování traktátu viz
poznámky F. Bartoše v L. fil. 1914, 115.]

30) [V píloze o spisech Chelického (Quellen II., 67) i v eské studii

(. . M. 1881, 17) Goll se podrobnji zabývá otázkou, kdy vznikla Rephka
proti Rokycanovi. Upozoruje na její souvislost s traktátovým cyklem
,,0 šelm a obrazu jejím", k nmuž krom úvodního traktátu téhož jména
poítá ,,e a zprávu o tle božím", jejíž souástí je ,,tr?ktát o Antikristovi",
a ,,e o základu zákon lidských", a ukazuje, že tento cyklus a tudíž
také Replika proti Rok. vznikly nkdy v druhé polovin let tyicátých.
1 vyslovuje souhlas s názorem Jirekovým, že styky Chelického s Roky-
canou poaly se ped návratem Rokycanovým do Prahy r. 1448 a Replika
byla napsána po tomto návratu. Proti tomuto datování Repliky obrací se
studie N. V. Jastrebova, Kogda napisal Petr Chelickij svoju Repliku protiv
Rokycany? (Sborník ke cti N. Karjeva 1914), kde dokazuje, že Rephka
byla sepsána nkdy v 1. 1 433—5. Samostatn k podobnému výsledku dospívá
F. Bartoš v lánku K datování Chelického ,,Síti víry" a traktátu ,,0 šelm
a obrazu jejím" (. . H. 1914); ukazuje tu, že traktátový cyklus ,,O šelm"

2*
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pokouší se o odpovd, pi emž nemohl nepoítati taká knží

podobojí, jdoucích s Rokycanou, k tm, jichž innost zstávala

neplodnou. ,,A jest divné a hrozné", volá k nim, ,,že vy na to ne-

pomyslíte . . ., Krista-li v lidu vzdláváte, ili Antikristu dokonce

mieníte pomoci svú prací a umním!" Ve své Replice proti Roky-

canovi Chelický chce vystihnouti svj pomr k stranám hu-

sitským, a mezi nimi zvlášt k stran podoboj í v užším slova smyslu,

i vdcm jejich, M. Jana Husa nevyjímaje, pi emž se jeho spis

bezmála podobá odpovdnému listu, který nicmén nevedl, co se

týe Rokycany, k roztržce úplné. Nebo když se pozdji ti, kdo

zakládali Jednotu bratrskou, poali stýkati s Chelickým, stalo se

to s Rokycanovým vdomím, když on sám to schvaloval. A ze

zprávy o tchto stycích vychází poslední zásvit svtla, který padá

na postavu Petra Chelického.

Není pravdpodobno, že by se byl dožil toho, co v záptí jako

následek tchto styk picházelo, založení Jednoty a roztržky

Bratí s Rokycanou. Ale Petr vidl ješt ddice ducha svého.

Ddictví, které po Chelickém pišlo na zakladatele Jednoty,

jest jeho uení. Své uení vložil do etných spis svých, podo-

bajících se nkdy ueným traktátm jeho doby, vtšinou však

nesoucích se tonem postili, urených pro lid. Plná síla a satirické

ostí se dostavuj e,2i) když líí falešné kesanství; tu zasahuje

jeho polemika protivníka pádnou ránou. Vývody i polemiky

se opírají obyejn o Písmo, vedle kterého si Chelický váží ješt

a ovšem i Replika proti Rok. vznikly v druhé polovin let ticátých ped
,,Sítí víry", která se mu jeví takka posledním lánkem toho cyklu. Tím
by se poátek styk Chelického s Rokycanou posunul asi do poloviny
let ticátých. Repíiku proti Rokycanovi vydal r. 1898 K. erný v Listech
filol. XXV. (Klasobraní po rukopisech) ; ti traktáty cyklu O šelm r. 1 891

J. Karásek (Menší spisy I., Comenium II., 1). Z ostatních drobných spis
Chelického, jež GoU na uv. místech vypoítává, vyd. list knzi Mikulášovi
r. 1898 K. erný (L. fil. XXV., 471) a znova 1916 J. Bidlo, Akty Jednoty
br. I., 568, spis ,,Otrojímhdu" r. 1903 N. Jastrebov (ve spisech Petrohradské
akademie) a znova 1911 zárove s traktátem O boji duchovním K. Krofta
(ve Svtové knihovn ;srov. k traktátu O trojím lidu poznámky Bartošovy
v..M. 1914304). Goll sám otiskl v píloze nm. spisu (Quellen II., 69—96)

•obšírné nmecké výatky z Repliky proti Biskupcovi, ei na pašije sv.

Jana, RepUky proti Rokycanovi a zvlášt z nevydané dosud Zprávy o svá-

tostech, o níž v . . M. 1881, 28 vyslovuje domnnku, že vznikla snad
r. 1425.]

31) Srov. Palacký IV., 1, str. 420.
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uitel nejstarších jako t. zv. Dionysia Areopagity, kdežto církevní

otcové jako sv. Augustin, a i jich se nkdy dokládá, astji se

kárají a velcí scholastikové, jako Tomáš Akvinský, odmítají

s výsmchem. Na jich míst Chelickému stojí Viklef.

V žádném ze svých spis nevykládá svoje uení soustavn

a nezstává všude pi j edné otázce, tak že asto najdeme odboky
a výklady, jež se vracejí. Jestliže se dále pokouším vyložiti j akousi

soustavu ueníChelického, nemže se to státi le tak, že

snad tená theologicky vyškolený nebude spokojen, tená jiný

však nenajde u sebe dosti zájmu pro uení vzniklé v hlav myslitele

a hloubatele, jenž, živ jsa v dob humanismu, sám se sice nepo-

droboval velkým autoritám stedního vku, ale jinae svou pod-

statou stednímu vku náležel. ^^^

Jediným pramenem víry jest vle boží. Odtud Chelický

^^chází vždy a všude. Svou vli Bh lidem zjevil úpln a s trvalou

platností, a to skrze apoštoly, ve spisech od nich složených a v církvi

od nich založené. Tato církev povstala, když vyšli, aby po svt
kázali, zakládajíce obce vících, obce dokonalé ve víe, bez-

úhonné životem, vzorné pro všechny asy budoucí. Chelický

nezná pokroku k lepšímu ; každá zmna je odpadnutím od vzoru,

každé zaízení lidské, zavedené, aby Zákon doplnilo neb do konce

drze a odvážn potlailo a nahradilo, jest špatné, i kdyby samo

sebou nepinášelo nic, co by hned mohlo býti hanno a zavrženo.

Zákon boží jest dokonalý a dostatený; cokoli se dje mimo
Zákon anebo jiným zpsobem, i když Zákonu neodporuje pímo,

budiž zavrženo!

První kesané žili mezi pohany, ve stát pohanském, podle

tla jeho poddaní; odvádli dan, které ukládal, poslouchali ve

všech slušných vcech, aby bez nutné poteby nezpsobili si

pronásledování, které, když se dostavilo bez jejich \'iny, snášeli

trpliv, zlo zlem nesplácejíce. Jiných svazk nebylo mezi nimi

a státem i j eho ády. Kesané nikdy nemli stávati ped pohanskou

vrchností, aby její výrok rozsuzoval spory jejich ; na poátku sice

to ješt pipouštno ze shovívavosti k slabosti lidské, ale pozdji

*-) Nejedná vc by mohla obdržeti výraz, jak se vyjaduje v novjší
dob, tak jeho požadavek tolerance a svobody náboženské, názory o pomru
církve a státu, ale pak by to nebyly již výroky Chelického. Takový zpsob
nevyjaduje pravé podstaty vci, nýbrž ji porušuje.
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i tento nedostatek zmizel v obcích kesanských. Kesané žili

ve stát, ale nemli úastenství v nm; obec kesanská pro

sebe státu nepotebovala.

V této dokonalosti trvala církev 300 let utrpení a proná-

sledování, která však nejsou než znamením dokonalosti její-

Trpli všichni ,,nejvyšší knží", Petrem zaínaje, a s nimi zástup

mueník, knží a lidu, ani svdectví vydávali o své víe všichni,

když snášeli utrpení, kdežto citlivost pozdjších není než znamení

špatné víry a úpadku církve, j enž pišel. Avšak tím, že pišel úpadek,

Zákon Kristv není vyprázdnn; zstane dostatený a vzorn

závazný, jako byl od poátku.

Úpadek se poal, když se zmnil pomr církve k státu.

Kdyby všichni pohani, pijavše kest, byli se stali kesany pra-

vými, stát byl by zanikl a pestal; celé jeho ústrojí by bylo

ztratilo úel a užitek. A pece Chelický neodnímá státu všechno

právo
;
pohanm byl potebný a nutný, aby se pokolení lidské ve

všeobecné válce všech proti všem nevyhladilo vespolek. Stát

byl, lze íci, nutným zlem, ale horším zlem jest stát kesanský,

nejhorším moc státní ve svém spojení s církví. Antikrist by neml
té síly, jako má, proti kesanstvu, kdyby mu moc svtská nepo-

máhala, jako pomáhá. Jich spolek vznikl v asech Konstantina

císae a Sylvestra papeže, a tím vlit byl jed zkažení do církve

svaté. Díve žili kesané mezi pohany, odtud žijí kesané praví

a dobí mezi špatnými. A pece zstává dodnes v platnosti Zákon

Kristv, akoli ,,
poslední církev" kíž Kristv, který mla nésti,

shodila s beder svých.

A pece v tomto spolku státu a církve zstává státu nkterá

míra oprávnnosti potud, že chrání a hájí pokoj a ád, které

porušují neustále kesané špatní, z ehož i dobrým pichází

užitek. A také tím moc státní, moc svta, pináší užitek, že pro-

následování od ní picházející dává pravým kesanm možnost

trpti, aby takto o své víe vydávali svdectví i oni.^^)

Kesanský stát — to ovšem slouení dvou vcí nesluitel-

ných, a vlastn kesanský stát ani není na svt, leda jen podle

33) státu samému nic neprosplo, že se stal kesanským, nebo pa-

nované roty, zvlášt duchovenstvo, strhly na sebe tolik zboží, že nejvyššímu

pánu, kráH,' zbylo velmi málo. Mezi pohany království daí se lépe, nebo
tam není duchovních pán (Sí víry).
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jména. Nebo k podstat státu patí donucování a moc, aby, i co

dobrého psobí, rozkazoval a provádl mocí, a to pro špatné

kesany stojící na míst pohanv. Pravého kesana neteba

nutit k dobrému ; a nemá býti k dobrému puzen mocí, neb Bh
žádá dobro z dobré vle. Tresty, které stát a jeho zákony zloinci

ukládají, nejsou než msta, mstu však zapovídá kesanm Zákon

jejich. Vzpoura proti státu jest zlo, ale zlo jest rovnž míti úast

a podíl v jeho moci.

Všecka práce a všecky pokusy, aby se stát a kesanství

snesly a smíily, od otc církevních zaínaje — i Augustin ssál

z Písma krev místo mléka—jsou marné, vycházejíce z neporozum-

ných slov sv. Pavla,^) kterými se zakazují jenom odpor a vzpoiu-a

proti tomu, co stát ve svých hranicích psobí dobrého,^^) a také

odpor proti bemenm, které ukládá, jako jsou dan a roboty,

které, a samy bez práva,^^) ba mezi kesany vlastn nedovo-

leny, pece mají býti dávány a konány, ježto je dávati a konati

ješt není s híchem. Než k híchu nutí stát kesana, kterého

volá do války. A zde, jako všude, kde se pikazuje hích, poslušnost

stojí již u hranice, kterou pekroiti nemá, zvlášt když moc

svta ve službách církve a jejího knžstva donucuje k odstoupení

a odpadnutí od pravé víry. Každé donucování k víe je zlo, dvoj-

násobné, dje-li se pro církev zavedenou. Avšak ani potom právo

k neposlušenství není právem, abys sám odpíral moci. Heší, kdo

starou církev hájí a chrání násilím, i ten heší, kdo pro pravdu

slova božího táhne do války, nebo lžou oba modlíce se ,,odpus

nám naše viny, jakož i my odpouštíme ..."

V kesanském stát a v kesanské spolenosti, jak se utvoily

od dob Konstantinových, pravý kesan nenachází místa žádného,

leda v lidu nejnižším, který poslouchá, sám nerozkazuje, který

slouží, sám nepanuje. Každé panování, každý rozdíl stavv

3*) Apoštol napomínal jimi ímany, ponvadž mnozí vili, že byvše
od Krista ,,vysvobozeni z moci dábelské a z služebnosti bemene Zákona
starého", nemají býti poddání ani

,
.pánm pohanským". ,,Takými myšle-

ními mohu i podnes hýbáni býti dobí lidé i zlí, chtiece svobod veliké."

(Sí víry [vyd. Smet. str. 129].)
^^) Ale moc svtská rozkazuje a dovoluje, kdežto víra dává jen nauení.

Starý zákon pipouštl násilí, v Novém, kdo užívá moci a nutí, heší. Ne^!

heší, i kdo odpírá moci.
3«) Ve slovech apoštolských (ím. XIII.) není obsažen žádný rozkaz,

v platný mezi bratími.
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porušuje pikázání bratrské rovnosti (Lukáš XXII. 24,—27).

Králové ukládají své pyšné jho kesanm, kteí pece jsou krví

Kristovou vykoupeni všichni, a pohrdají stvoením božím, jim

podobným. Nikdo nemže býti králem a v pravd kesanem
zárove. Konstantin ml složiti korunu císaskou. Co bylo do-

voleno v Zákon starém, jest zakázáno v novém. A proto nesmí

pravý kesan ani žádných zastávati úadv ve stát nebo v obcích,

nebo se má varovati píležitosti k híchu, jež všude lpí na tchto
úadech. Nesmí býti soudcem, neb soudce upadá v nebezpeenství,

že bude porušen dary, které pijímá, podle pízn neb nepízn
soudy vynášeje, volaje svdky nepoctivé, aby svdili, sám spolu-

vinen pi klamání, jež od nich pichází, pedevším však proto, že

zákony, podle kterých bude soudit a odsuzovat, nechtí polepšení

híšníka, nýbrž potrestání, ba smrt jeho. Kesan riiá zlo snášeti

a spláceti dobrodiním. Také obchod nesmí provozovati žádný,

neb ke každému obchodu se pojí zištnost a tím klamání vdomé
neb nevdomé. Obzvlášt pak jsou msta, kde se shromažduje

obchod a trh, nádoby jedu; v nich pravý kesan neuchrání se

zavedení tohoto svta, Kain 2') msta si vymyslil a od základu

zbudoval. Msta a hrady jsou zakládány, aby v nich sebraný lup

v bezpenosti se choval; vznikly, že lidé nechtí ztráty trpti

a snášeti.38) Pravým kesanm by msta nebyla k užitku ; láska

kesanská by zasula jich píkopy, jich zdi a hradby srovnala se

zemí, I zdá se, že se Chelickému jen rolnictví a emesla s kesan-
stvím plnou mrou srovnávaly. Nejprudeji se však obrací proti

stavm žijícím z práce cizí, obzvlášt lidem urozeným, V Síti,

ve které, v druhém jejím díle, líí roty t. j. rozliné stavy spole-

enské, teme projevy jeho demokratických názor, výrazné

obrazy ,,rot erby korunovaných"
;
jsou to kusy, kterých si všimne

zvlášt, kdo chce ocenit Chelického umní slohové.^')

") ,, Protož toho lidu mstského pravý jest byl otec Kain . . ., nebo
on sprostnost života promnil jest v lest nalezením vah a mr, jenž ped
tiem tak byl sprostný lid, že snadn smnili sú jedny vci za druhé nevážíce
ani miece . .

." (Sí víry [vyd. Smet. 243]).
**) V mstech ,,ta všecka pikázání musí prestúpena býti, kteráž

trplivost pikazují kesíanóm a obranu života a pomstu zapovídají". (Sí
víry [vyd. Smet. 241].;

^*) Ukázkou staí toto místo ze ,,Síti víry" [vyd. Smet. 114—6]:

, .Bodlák (paraboly Jud. IX.) jako hloh ostrý a ukrutný, ten smle die:

.Ponvadž jste mne za pána zvolili, zviete, že sem já pán váš a že nad
vámi tak panovati budu, že na nkterých kuože celá neostane; ujmu
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Demokratický rys husitství hlásí setéžuChelického. Rovnost

a bratrství jsou požadavky Zákona božího, ježto však Zákon boží

stát a spolenost neídí, nýbrž (kdyby byl plnn) ruší a od-

strauje, nebylo v jeho uení místa pro positivní program. Re-

forma, která by vlastn znamenala konec státu, by musila vyjíti

od tch, kdo panují a vládnou, tak že by se svých práv a privilejí

vzdali z dobré vle. Tolik však Chelický neoekával. Revolucí

reforma nemže pijíti, když kesan nic nesmí konati násiln.

V Síti víry najdeme též obraz rot duchovních, zvlášt

mnich a eholník.

Všechny ády a ehole heší proti Zákonu božímu, jenž jest

dostatený pro všecky kesany. Jako by lepší vc byli našli, nežli

jest cesta, kterou ukázal Bh sám! Zakládání eholí bylo s híchem,

kláštery v základech svých stojí na rouhání Bohu. Mniši žebraví

povrhují slovem apoštola, jenž dí: ,Kdo nepracuješ, nejez!'

Žebrota není pikázána ani v Starém zákon ani v Novém.

Rotu faráskou založil Konstantin, jenž pikázal, aby se

všude kostely dlaly, všude se role k nim pidávaly ; kpd pibyly

desátky a jiné dávky. Kdyby nebylo zboží církevního, pestalo

by knžstvo; jsou knží studnicí bez vody, oblaka bez dešt,

nejsou nástupcové apoštol, jichž úad se poínal odíkáním

svta. Právo podací pináší velké pokušení tomu, kdo jím vládne,

jemu, odruf chlapa jako lípu'. A druhý die: ,Der sedláky, nebo se otaví

brzy jako vrba u \ody stojeci' . . . Die k tmto vcem lovk rozkošný

širokého bicha a tukem prorostlého: ,Však js naši lidé ; otcové naši kúpili

je k ddictvie vnému nám; máme je ve dekách . .
.' Ta e s nkteré

strany muož velmi pravá býti, že práv ddicky pieležie ta zbožie a panstvie

k nim, kterýchž jich první otcové dobyh js a zápisy pevné na n ujistili
. . .

A k tomu smrt a peklo v zápisích ostavili . . .: to ddictvie pirozené mate

od svých otcuov . . . PakU otcové vaši kupili jsú vám lidi s ddictvím,

s ddinami, to cizie a na ciziem koupiU sú vám, nebo toto jest pravá e
božie: ,Pán jest zem . .

.' Protož nechlubte se tiem, že jsú vám to otcové

kúpiU na ciziem, neoistivše vám toho nižádnými listy ani svdomím.
že vám Buoh své dobré propustí za svobodné ... A že dieš, love, tukem

prorostlý: , Otcové naši kúpiU .sú ty lidi i s ddinami k ddictví', tu sú

ovšem zlý trh vzdU a tžký okup. Nebo kto muož hdi kupiti s tak-ým

bezprávím, aby je tak robil á trápil bezprávími jako dobytek k zabití pi-

pravený a tak se pásl rozkošn na jich bolesti a tak jimi pyšn hrdal, psy

ochotnji maje než ty lidi kupené ... A psu svému dieš: ,Myslivy, pod

sem, lež tuto na polštáil' Protož tak lidi kupovati, pohled, tuný, kohos

kúpíl a ehos kupil. Však ti hdé prvé jsú boží, nežs ty je kupil A Kristus

Ježíš ten jest kupil sob hdi ty ne stiebrem ani zlatem, ale krví svú dráhu

a bolestmi tžk-vmi . . . Co dieš v ten den, když on na soud sede proti tob ...

a die toD: ,Co' si mému najmenšímu uinil, mns uinil; jdiž dopeklal "•
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Vzniklo zárove se zbožím církevním, jakož i rozdlení ve fary,

pikazování vících k uritým kostelm.

Spatné jsou rovnž roty uené, prázdná jest moudrost ,,mistr
kolej ských", která pokazila Zákon boží.

Všechny roty pišly s císaem i papežem a za nima

;

s nima, obma velrybama, vnikli do síti víry. Odtud sí jest pro-

trhána. Zkáza církve však vrcholí se a pichází na jevo nejpatrnji

v papežství. Papež od císae pijal est a moc a bohatství, kdežto

pedchdcové Sylvestrovi trvali v chudob a pokoe, oddávajíce

se práci, kázání a jiným služebnostem. Papež maje stejnou moc,

jako císa, ba nad nho, osobí si moc Boha samého, moc híchy
odpouštti, Zákon boží odvolávati neb mniti. Živou víru promnil

v prázdné modlitby a obady, odstraniv bohoslužbu církve prvotní

bez ornát, bez budov kostelních. Jest první a nejvyšší Antikrist,

jenž stojí na vrcholku zavedení.*°)

V tom však hlavn a pedevším se zakládá zavedení, že

církev mní a ruší bezprostední vztah a pomr
lovka k Stvoiteli a Spasiteli. Církev chce

prostedkovati, chce ,,jednati" spasení lidské, iníc je podmínno
zachováváním zákon, jež sama dává. eho se tak dopouští,

jest ,,lup na kíži Kristov". Odstrkuje prostedníka, Krista

Ukižovaného, vtírajíc se na jeho místo, sebe a své svaté. Uení,

že syn boží se vtlil v lovka, církev neporušené zachovala a uhájila

ho proti kacím, ale víra její jest slepá a mrtvá. Petžko je

však poznati osidla zavedení a jim se vyhýbati, neb nejhorší

ze všech jsou ukryta tím, co se zdá dobré, zastena rouchem

zákona.

Bezprostední pomr lovka k Bohu (tak uí Chelický) za-

ložen jest na živé víe. Všude, kde jsou kesané — dobí i špatní

— jest víra, že Kristus, syn boží, zemel za nás
;
pravé kesanství

se však jeví v následování jeho.*^) Co je dobré, pozná lovk
nejlépe, že Bh to pikazuje; bez tohoto znamení by nestail.

*") Chelický neeká ped skonáním svta ani íše tisícileté, ani píští
Antikristova. Antikrist není mu osobou; proti této pedstav obrací se

výslovn.
") Lidé uení brání Krista ped kacíi, ale piece ,, daleko sú od Krista

... a najviece. když se ohlašuje pravda chudoDy jeho a cesty úzké proti

lakonLstvie a rozkošem ]ich". (Postilla [vyd. Smet. I. 37].) — Jsou ,, ne-
pátelé kíže Kristova".
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aby všude poznal, co dobré jest opravdu. Píklad, který dává

Kristus, jest však stejnou mrou závazný jako pikázání.

Avšak následování Kristovo nevypluje celý pojem, který

má Chelický o pravém kesanství a podstat jeho. Chelickému

Kristus není j en uitelem a vzorem, nýbrž v pravd Spasitelem

a jediným prostedníkem mezi stvoením a Stvo-

itelem jeho. Jako malomocného z malomocenství tak svou

krví oistil z híchu pokolení lidské, on — jenž stojí každou chvílí

a bez pestání ped Bohem jako vysoký knz orodovník, jako

orodovník pedostatený.

Svobodnou zstala vle lovkova i po prvotním

híchu.^) Dobré i zlé stojí ped ním: vyvol si! Opravdu cenné

a dobré je však jen, co zvolí dobrovoln. Než aby dobe volil

lovk, k tomu je mu teba pomoci boží. Bez milosti boží nepone
se znovuzrození vnitního lovka, vle lidská nepodrobí se vli

boží. Znovuzrození však dává lovku srdce nové, nový rozum,

nové myšlenky, nové skutky. Jaký podíl má pi tomto uzdravení

Bh, jaký podíl má pi tom lovk sám? ^)

Mluv o svobodné vli, o znovuzrození,
o milosti, stojí Chelický všude ped nejhlubšími záhadami

spekulace theologické.**) Odpovdi, které dává, nekryj í se vždycky,

ba nkdy jako by si odporovaly navzájem. Vedle míst, kde se

klade váha proti mrtvé víre na víru živou, jež skrze skutky dlá,

na skutky a na zasloužení, lze vybrati jiná, kde spasení se zakládá

jenom na milosti boží, jako by podíl, jenž náleží lovku samému,

odpadal docela. V Postille teme, že maj í býti konány dobré skutky

*2) v Postille [vyd. Smet. II., 36] Chelický pipodobuje Krista lékai,
který ,,pikázání svá vydal nemocnému, co by in, prospšné lékaství
zachoval a zdiáv býti mohl. Pakli neposlucha pikázání jeho, sám dobro-
voln život ztratí". Bh prý ,, umínil jest všecky vící spasiti skrze syna
svého . . . Protož nebude-li kdo chtíti viti v Syna božího, již jest soud
proti nmu vydán; cesta jest jemu položena od Boha k spasení, a on po
ní jíti nechtl; protože blúdí, obinuv se cesty, sám jest tím vinen", [t. 38.]

") O znovuzrození Chelický promluvil ve zvláštním spise ,,e
sv. Pavla o starém lovku (Kor. 5—6)" [vyd. Karásek Menší spisy II.].

V nm se rozeznávají dva stupn. Slovo boží vzbuzuje v tom, kdo je uslyší,

víru živou a v této víe odumírá lovk híchu; stane se spravedUvým
t. j. již dále neheší, jest oištn z híchu a jeho viny. Pak koná skutky
dobré. Starý zákon ml obti, kterými híšník docházel odpušti^í, avšak
obt nezhlazovala v lovku híchu jeho.

") Co následuje, dává zároveodpov k otázce, jak smýšlel Chelický
o praedestinaci.
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bez pinucení, že nemají plynouti ze strachu ped peklem, nýbrž

z lásky k Bohu, než také bez spoléhání, jako by si lovk mohl za-

sloužiti svoje spasení. Nelze se Bohu v tom život, i když sebe více

se o to piiujeme skutky svými, zalíbiti docela a úpln. A proto

prosme, aby pro Syna svého, Spasitele ukižovaného, nehledl na

nedostatky a híchy naše, abychom se spravedlivými stali v nm
a skrze nho, nebo jako na hodech svatebních voda byla pro-

mnna a vínem se stala, tak jen skrze nho mžeme dostatenými
shledáni býti ve skutcích svých. Malicí, jimž zjevujeBh tajemství

svá, jsou ti, kdo doufají v nho, že je spasí v milosrdenství svém,

kdo nadje své nezakládají na dobrých skutcích svých, nýbrž na

smrti Kristov a milosti boží. Maliký se leká a strachuje svých

skutk, vida nedostatenost jejich a neznaje tajemství soudu bo-

žího, zdali se mu líbí neb nelíbí ve skutcích svých. A tak se pokoí
ped Bohem a jenom víra, jež sama toliko duši lidskou oišuje,

a nadje na dobrotivost boží nedávají mu poklesnout, vzbuzujíce

vnm oekávání, žeBh mže ho ve svém milosrdenství a ze svého

bohatství pro víru, kterou má, a pro malé skutky jeho bohatým
uinit a ho pijmouti. Ježíš, jenž stojí ped Otcem, nahrazuje ne-

dostatenost híšníkovu, udržuje a podpírá jej v pravé nadji této.

Akoli tedy všude vtší než na skutky a zásluhu váha se

klade na milost, na víru, na nadji, pece ped Bohem skutky

nepozbývají platnosti docela. Ješt uritji se ozývá Chelického

synergismus z jednoho místa v Postille [vyd. Smet. II. 203], které

zní takto: ,,Ani dlouhou prací ani krátkou nemohl by nižádný zaslú-

žiti královstvie nebeského, když by jeho Buoh z milosti každému
nedal. Ale nco stránku {= ásten) muožem zasluhovati tak,

když my, vieru živu majíce k nmu a milost, i z té víry a milosti

usiluj em, boj vedúce proti tlu, svtu a dáblu a vuoli boží plníme.

A tak bude pravé, že ne podle našeho zaslúženie, ale z milosrdenstvie

svého spaseny nás iní. A ktož viece miluje, viece se mu odpustí

podle ei Spasitele, a tak viece zasluhuje, ale však vpln zaslúžiti

nemuož; protož musí vždy z milosti, a ne z zaslúžení pijíti krá-

lovstvie božie."

Lze tmito slovy obsáhnouti všecko, všecky možnosti? Zdá

se, že Chelický sám o tom pochyboval. V podobenství o dlnících

na vinici spatoval ukryté ,,velké tajemství". Nebo — kdo

jsou ti, kteí reptali, kdo dlníci poslední hodiny, jimž se pece.
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prvním, mzdy dostává? Ve zvláštním sepsání ,,0 dlnících
na vinici pijatých", jehož základní rysy najdeme

hned v Postille, pokouší se o odpovd k tmto otázkám, picházeje

k odpovdi konen, která zní, že poslední a nejhlubší základ

našeho spasení j est v svobodné moci boží : Bh stvoil j edny beze

všeho híchu, jiné však udržuje a chrání po jich znovuzrození,

aby již nehešili. Nejvtší jest však poet tch, kdo si musí za-

sloužiti spasení pokáním a prací svou. Než jsou i jiní, kteí, konajíce

skutky dobré, pece nedocházejí spasení, ježto — to jsou ti, kdo

reptali — spoléhají na svou zevnjší spravedlivost, kdežto zjevní

híšníci získávají odpuštní pokorou, ba zachránni jsou kajicností

svou v poslední hodin. Bh mže za nic — dáti mnoho. Lotr na

kíži, a poslední uvil, první pijal odplatu ped ostatními.

K lotru na kíži vrací se Chelický ješt jednou v ,,ei na
pašije sv. Jan a", v sepsání mezi všemi, které složil, nej-

hlubším.^) Když v nm smrti Kristov pikládá moc a sílu, aby

zhladila všecku vinu lidskou,*^) a v lidech není nikdo, kdo by to

zasloužil; když víru lotrovu pirovnává víe slepého, kterého

uzdravila víra jeho ; když nenalézá spasení lovka a pramen jeho

než v slitování božím, a v milosti boží, která se však nerozdává

podle sklutk jeho, tu se zdá, že u lovka nezbude než pouze víra,

kterou se nestal sice spravedlivým ped Bohem, ale pece za spra-

vedlivého mže býti pijat. Než spasení beze skutk, pouhou vírou

jest, Ize-li tak íci, pípad mimoádný; nebo, ježto v platnosti

zstává, že milost boží lovku, aby byl spasen, netoliko vinu

odpouští, nýbrž i hích vnm zhlazuje a znovuzrození jeho poíná,

a jej, setrvá-li, nejen ospravedluje, nýbrž spravedlivým iní:

je patrno, že ped Bohem nalézají milost i skutky, že Bh, pi-

jímaje dobrou vli, ze které skutky se prýští, nehledí na jejich

nedostatenost. Nedbání dobrých skutk, které mohly býti ko-

nány, lehkomyslné odkládání jich k poslední hodin ped smrtí —
lotr na kíži uíšuje nás zoufající, ale zárove také varuje —
není než cesta vedoucí k zatracení. Pravá víra nabádá lovka,
aby pracoval skutky, které mu dávají jistotu života vného.

«) LVyd. Karásek Menší spisy I. (Comenium II. 2), 1892.]

*•) Krev Kristova jest pravý oistec, který oišuje od hích, bez
nichž nejsoii ani spravedliví ; zemrou-h, jsou isti a bez poskvrny. (e
o základ zákon lidských [vyd. Karásek Menší spisy I.])
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A tedy spasení je založeno na bezprostedním pomru
lovka k Bohu, pece jsou dány zvláštní prostedky k spasení

jeho, svátosti, Kristem ustanovená znamení svatých vcí, která

však milost boží také rozdávají.*') Odtud vycházeje, Chelický

mezi svátostmi v církvi obvyklými uznává toliko dv
jako svátosti pravé, kdežto ostatní, s výmrem jeho se nekryjící,

zstávají jen jako zvyklosti, jichž, když je zbavíme falešných

pímsk, nehaní a nezavrhuje. Chelický se tu namnoze vrací

k názorm, které ješt platný byly v starších stoletích stedo-

vkých. Tak pi pokání není mu zpovd vcí nezbytnou, než

pipouští zpovídati se (místo knze) dobrému lovku svt-

skému.*^)

Jak psobí svátosti a co jsou podmínky jejich psobnosti?

Svátosti rozmnožují milost boží, pedpokládajíce však u toho,

kdo je pijímá, že jest již v milosti u Boha ; bez vyvolení božího,

bez znovuzrození, jež se již zapoalo z milosti jeho, svátosti z-
stávají bez užitku. Lépe by proto bylo, aby, jako v prvotní církvi,

kest byl udílen jenom lidem dosplým, kteí svými skutky svou

víru již osvdili; než proto Chelický ktu dtí nezamítá docela,

žádaje však, aby ktny byly dti rodi zbožných, majících

víru živou, jakož také všude vyžaduje, aby híšníci nebyli

pipouštni k veei Pán.

Nej sou však podmínky také pi knzi, j enž j est správce tchto

svátostí ? Chelický vždy a všude odpírá poslouchati knží zlých,

když porušují Zákon boží nálezky lidskými, dávaje radu, že se

máme varovati knží zlých, jichž píklad svádí, jejichž slovo nejde

od srdce a nejde do srdcí, kteí napomínajíce híšníka, neobracejí,

kajícím pravých cest neukazují. A pece Chelický se neodvážil,

aby povdl, že psobnost svátosti jest podmínna mravní povahou

knze, že zlý knz neposvcuje.

*'') V Replice proti Biskupcovi praví Chelický, že táborské uení
o svátosti oltární „vyprazduje" svátosti. Tyto rozmnožují víru a lásku;
také se jimi vydává svdectví, že lovk uvil. Pijímání svátostí nemlo
by se zanedbávati.

") V Postille [vyd. Smet. II. 256] Chelický praví, že knží Nového
zákona nemají vtší moci než knží Zákona starého, kteí ,,a jsú mli moc
rozeznati, kto jest malomocný a kto nenie, však jsú té moci nemli, aby
koho od malomocenstvie oistili . . . Nebo sám Buoh tu moc má, aby hiechy
odpúštl . .

.".
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Apoštolé založili stav knžský, jenž proto má zstati. Dobrý

knz jest knz, kterého vyvolil Bh. Ale jen dobrý lovk mže
se státi dobrým knzem. Proto by mla obec, kteréžto Chelický

dává právo volby, jenom ty povolávati k stavu knžskému,

u kterých mže podle jich dobrého obcování pedpokládati, že

byli zvoleni od Boha. Nenajdou-li osob zpsobilých, lépe by
kesanm bylo, aby zstali bez knží. Než ani, kdyby tak bylo, že

by bez knží zstali, laik si neosobuj práv knžského úadu ; uit
mže jiné,^') posvcovati nesmí! A toto právo Chelický neodnímá

ani knzi zlému, akoli mu tžko Jidáše na roven postaviti vedle

sv. Petra. Jak se však dje, že trní pináší hrozny, zstává ta-

jemstvím božím, které však Chelický s jinými tím osvtluje,

že v Bohu spatuj e pravého a vlastního psobitele svátostí, pone-

chávaje knzi jen
,
.služebnost" pi ní. Když se takto Chelickému

svátost a její úinnost stává pece nezávislou na knzi, plyne to

z jeho vlastního uení o svátosti veee Pán a tím se také vy-

svtluje, že u Chelického v platnosti zstává manducatio
i m p i o r u m, t. j. zásada, že i bezbožní požívají tla Kristova.

A pece nachází podmínku pi knzi: pravou víru. Ti, kdo se hlásí

k uení o pouhém znamení, i ti, kdo pijímají uení o transubstan-

ciaci, neposvcu]í.^°)

Které místo máme dáti Petru Chelickému v náboženském

hnutí 15. století? Co je >ako majetek, co pijal od jiných a odkud

mu pišlo, co pijal?

Není možné, pi každé základní myšlence, kterou vyslovil,

hned také stanoviti ]ejí pvod. Když Chelický úpadek církve

poítá od doby Konstantina a Sylvestra zaínaje, víme, že nebyl

první, jenž to povdl. Arnold z Brescie, Dante, Viklef povdli
totéž, Valdenští tomu uili, stedovk vil v donaci Konstanti-

») Sera patí i laik, jenž nkoho vyzpovídá.
50) Srov. Zprávu o svátostech [výtah v Quellen II. 75—82]. Že ne-

posvécují ani pívrženci uení o transsubstanciaci, praví Chelický v ei
a zpráv o tle Božím. [N^yd. Karásek Menší spisy I.] Poznávají se po tom,
že se protiví kalichu božímu, a nutno se jich více varovat než ,,Pikartú

pod kalichem". To vše lze u Chelického vyvodit z uení jeho, že svátosti

jsou jen tehdy úinné, když se tak udílejí, jak a pro byly ustanoveny.
Ani u tch nenajdeš téla božího (t. j. neposvcují), kdo vystavují hostii

ke klanní.
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novu a vyvozoval z ní dvody jak pro obranu církve, její moci

i vlády, tak i pro útok proti ní namíený. Kdo spatovali v bo-

hatství a ve svtské moci jed, který církev hubil, nemohli než

dospti k názoru, že teba se domáhati jejího obnovení vzdáním

bohatství, návratem k prvním neporušeným stoletím. Tak uil

Arnold, tak uil Vikleí. I císa Fridrich II. stanovil program

podobn}'^'''!) Husité žádali to v lánku o svtském panování knzi.

Nejednou stedovk spojoval ideu kesanské dokonalosti

s chudobou a církev sama, chudobu pro celek odmítajíc, pece
ji v ádech žebravých pipouštla ve svém okrsku. Že však idea

chudoby nemohla než vésti k odporu proti církvi a jejímu mocnému
postavení ve svt, ukazují pece djiny tchto žebravých ád.
Sotva tedy bude lze povdti, odkud Chelickému pišel názor,

j enž se ozýval na všech stranách. Pro nho není píznané, že tento

názor pijímal, na tom spíše záleží, jaký mu význam sám dával,

j aké dsledky z nho vyvozoval, jaké místo mu vykazoval v celém

svém uení.

Lze íci, že se postava Chelického nevymyká z celého rámce
hnutí husitského. Všemi vlivy, které zpsobily toto hnutí, mohl
býti zasažen též, an prošel všemi jeho fasemi. Ne pokaždé stejn

;

avšak míru a sílu pokaždé stanoviti, je vc nadmíru tžká.

Mezi tak zv. pedchdci Husovými byl jeden, Matj
z Janova, oznaen zárove pedchdcem Chelického. ^2)

A pec, nemýlím- li se, nelze vliv jeho na Chelického dokázati

pi vší podobnosti, kterou u obou najdeme, zvlášt když vykládají

podstatu pravého kesanství proti kesanství nepravému. Co

Janova karakterisuje, chybí docela u nho, totiž mystické pojímání

kesanství. Chelický je zatrpklý a stízlivý.^)

51) „Habemus nostre consciencie puritatem, ac per consequens Deum
nobiscum: cuius testimonium invocamus, quia semper fuit nostre voluntatis
intentio clericos cuiuscunque ordinis ad hoc inducere, et precipue maximos
ad illum statuna reducere, ut tales perseverent in fine, quales fuerunt in

ecclesia primitiva, apostoíicam vitam ducentes et humilitatem Dominicam
imitantes . . . Talibus (špatným knžím) igitur subtrahere nocentes divitias.

qaibus damnabiliter onerantur, opus est charitatis." (Huillard-Bréholles

VI. 1, p. 393.)
52) Sr. Jirekovu Rukov.
53) Sr. De Hypocrisi (Ms. Un. V. F 7, íol. 56 [K5^bal, Matthiae de

Janov Regulae I. 1908, str. 181]): ,,Regule, que demonstrant Cbristianum
non esse hypocritam, šunt he. Prima est: perfecte abicere se ipsum usque
ad odium proprie anime propter J. Christum. Secunda est: totaliter se

coníerre ad J. Christum et donare se ipsum sibi usque ad dileccionem ipsius
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Vlastní pvodcové hnutí husitského psobiH, jak nelze po-

chybovati, na Chelického pímo; byl jejich posluchaem, stýkal

se s nimi osobn. A pece stoj í proti nim v svobodné samostatnosti,

nesklání se ped jejich autoritou, odporuje jim
;
jeho výtky dotkly

se i Jana Husa a ješt více toho, jenž pozdji stál na místé

Husov, Jakoubka.s^y jeví se jeho samostatnost i v tom,

že ve svých spise;-h se též dokládá staršími páteli, pozdjšími

protivníky Husovými, j ako byl Stanislav ze Znojma,
jichž památka v kruzích husitských pozdji, když sám psal,

jist byla v opovržení. ^5)

unici ac solius. Tercia est: perfecte amare crucem Christi et ignominiam

passionis eius et per vitam imitari. Quarta est: omnia facta et fienda a di-

leccione domini J. incipere et ad ipsam terminare." — Chelický jmenuje

Matje z Janova ve svvch spisech toliko jednou (v Replice proti Rokjxanovi

[List>' íilol. 1898, 389—390]), a to, aby jej hanl. pTovji upozornno hylo

na nkteré podobnosti ve spisech Chelického a Tomy ze Štítného a vy-

slovena domnnka, že snad Chelický zasažen byl vhvem vzdlavatelné

innosti svého jihoeského krajana. Srov. Krofta v úvod k \^dání Chel-

ického spisu O boji duchovním (1911) a V. Chaloupecký, Štítný a Chel-

ický (as. Mat. Mor. 1904).]
5*) VRephce proti Rok\'-canovi [List}- íilol. 1898, 389násl., zvl.str. 391].

[O pomru Chelického k Husovi a zvi. o vlivu Husových spis na Chel-

ického psali novji Em. Smetánka, K postille Chelického (Listj^ filol.

XXX., 1903; srov. jeho studii O Chelického postille pipojenou k edici

Postihy na konci druhého svazku str. 94), N. Jastrebov, Chelickij i Gus

(Novij sborník statj po slavjanovdniju 1905) a V. Flajšhans, Husovy

knížky o svatokupect\-í (Sborník íilol. I., 1910).]

55) [Stanislava ze Znojma dovolává se Chelický ve Zpráv o svá-

tostech; srov . . M. 1881, 28 a Quellen II., 81. Vedle Stanislava uvádí

se v pvodním textu GoUovy práce na tomto míst fará Jan Protiva,

odprce Husv, jehož prý se Chelický ve svých spisech asto a s oblibou

dovolává. Tvrzení to však bylo založeno na mylné domnnce uznávané

také Palackým, Schulzem, Jirekem, že „mistrem Protivou", jehož výroky

Ch. nkolikráte cituje, dlužno rozumti tohoto faráe Protivu. Již r. 1880

sice J. Annnkov (v . C Mus.) vyslovil domnnku jinou, že Chelického

„mistr Protiva" jest Viklef, ale Golltuto domnnku odmítl. Když potom v r.

1894 J. Vlek ve svých Dj. ht. . I., 197— 9 piklonil se k názoru J. Annn-
kova, GoU pojednal o vci zvláštním lánkem ,, Ješt jednou — kdo jest

Chelického mistr Protiva?" (. . H. I., 1895). Tu je naznaena cesta,

po které bylo by možno dospti k spolehhvému rozešení sporné otázky.

Ubírajíc se touto cestou, další badání rozhodlo otázku tak, že dnes možno

s uritostí tvrditi, že Chelického ,,mistr Protiva" není Husv odprce
fará Jan Protiva, nýbrž Viklef. Srov. K. Krofta, Knz Jan Protiva z Nové
Vsi a Chelického ,mistr Protiva' (. . :M. 1900); Ant. Lenz. Z jakých

pHin jmenuje Petr Chelický mistra JanaViklefa Protivou? (Mast 1900—1)

;

M. Svoboda, Píspvek k otázce Chelického ,,Mistra Protivy" (C. C. M.

1906; srov. Bartošovy poznámky v . C H. XVI., 1910, 421—6); F.

Bartoš, K datování Chelického Síti víry (. C H. XX., 1914) ;
F. Ryšánek,

Mistr Protiva u Chelického (Listy fUol. XLII., 1915; srov. k tomu
poznámky F. Bartoše v . . M. 1915, 379)]
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Nepátelé husit asto j e zvali Viklefovci, a to nikoli bez práva,

nebo jako celé husitství stojí pod vlivem Viklefovým,
tak to platí obzvlášt o jeho živlech radikálních. Také o Petru

Chelickém. Když Chelický vidí v Písm Zákon boží pln do-

statený a všem závazný, v Kristu pak vzor, který má kesan
následovati v jeho pokoe, laskavosti a chudob, když v nm
spatuje nepestávajícího prostedníka a orodovníka, když

prohlašuje jen dobrovolné plnní pikázání za cenné a záslužné

a pi tom vedle milosti i nj akou cenu ped božským milosrdenstvím

piítá dobrým skutkm, když zamítá kult svatých : j sou to vesms
vty, j ež nám pipomínaj í Viklefa . O Viklefa j e openo Chelického

uení o svátostech, od nho pejal své uení o svátosti veee Pán.

Pepodstatnní potírá argumentací Viklefovou, proti Táborm
ukazuje, že svoje uení kryjí jeho autoritou neprávem. Stejn

jako Viklef stojí Chelický v protiv proti církvi pítomné.^^)

A pece jsou hranice, kde tento souzvuk pestává.

Jak sám se má k Viklefovi, povdl v Rephce proti Roky-

canovi urit a výstižn: ,,Než pak Viklefa nad to viece vážím,"

znjí jeho slova, ,,slyše o nm, že nižádný z prvních doktoruov

ani z nynjších tak vrn nemluvil a nepsal proti jedu vlitému

v cierkev svat, z nhož sie jest narodil ten najvtí Antikrist . . .

Než pak sv. Petr uil jest kesany ka, Kristus jest trpl za nás

a nám píklad ostavil, abychom následovali jeho šlépjí ....

Tomu sem uvil. Protož by pak nynie pijda sem s nebe, i jal

se kázati me a vojska zbierati, cht mocí tohoto svta pravdy

brániti a Zákon boží vj^svoboditi, již bych jemu neuvil."

Bylo to uení o moci svtské, uení o stát v jeho pomru
k církvi, kde pestává souhlas Chelického s Viklefem a také

vdomí o tomto souhlasu.^^) Viklef žádá, aby vládl soulad mezi

5«) Viklefa cituje Chelický v Replice proti Biskupcovi, ve Zpráv
o svátostech, v Replice proti Rokycanovi [jménein ,, mistra Protivy" také

v Síti víry a v ei o základ zákon lidských a posléze prostým oznaením
,,odpora"v ei a zpráv o tle božím (srov. Ryšánek, Listy filol. 1915, 271)].

") Listy filol. 1898, 264.

58) V traktáte O trojím lidu Chelický potírá názor Táborského knze,
že církev bojující má ,,th stránky" : knžstvo, svtské pány a lid. Podobá se,

že tento názor je z Viklefova traktátu De Christo et suo adversario Anti-

christo (vyd. R. Buddensieg v Got 1880). [Chelický sám ve spise O trojím

lidu (vyd. Kroítovo str. 163) praví, že o tch názorech etl „písmo peložené
mistra Jakuba z knih Wyklefových, ješto jsú ,,0 nadání knžském". Myslí
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církví a státem, Chelický uí, že mezi obma nemže býti žádného

vztahu. A, nemýHm-H se, v tom tkví, co je jeho majetek vlastní

a zvláštní. Nenaj déme ho, kde se srovnává s Viklefem, kde s husity

a mezi nimi zvlášt s radikálními Tábory; píznané pro Chel-

ického jest, v em se od nich odchyluje, ba jim odporuje. Pravé

kesanství — povzme to ješt jednou — se nesnáší ani s církví

ani se státem, jak se, stát i církev, vyvinuly prbhem stedovku,

nejmén se však srovnává se vzájemným pomrem obou, jehož

reformaní smry 14. a 15. století nerušily, i když jej jinae sta-

novily, kladouce na místo povinností, které ukládala státu stedo-

vká církev, práva i proti ní.

Avšak ani tyto názory, kterými se stát a církev od sebe

odluují ve všem a všudy, podrobujíce zárove niící kritice své

církev, stát i spolenost, nejsou stedovku ped Petrem Chel-

ickým zcela cizí. Vždy je najdeme u sekty, kterou církev vyvrhla

ze svého stedu a kterou pronásledoval stát ve služb její — je

to sekta Valdenských. Než neodvažujme se proto hned

tvrzení, že od Valdenských obdržel Chelický pedpoklady svého

uení, protože pi vší podobnosti, jež objevilo bližší srovnávání,

lze pece také mysliti na vývoj rovnobžný. Teba jíti nazpt

k otázce asto položené, zdali vbec lze najíti njaké vztahy

spojující Valdenské a hnutí husitské.

Nenajdeme eských Valdenských, totiž obcí Valdenských,

které by se byly v zemi udržovaly od pokolení k pokolení .5»)

tím Jakoubkv peklad Viklefova Dialogu, který se zachoval v rukopise

a byl vydán M. Svobodou, M. Jakoubka Peklad Viklefova Dialogu (1909).]

69\ Palacký, O stycích a pomru sekty Valdenské k nkdejším sektám

v echách (as. . Mus. 1868; znova Radhost II. a Spisy drobné II.). —
v. Zezschwitz, Die Katechismen der Waldenser und Bóhmischen Brúder

1863 str. 154. — V tom, co svrchu eeno, rozeznávají se dv vci, obce

Valdenských a jednotliví pívrženci jich uení v obyvatelstvu eském,

aniž se popírá možnost, že jist též cizí Valdenští picházívah do Cech.

Jen s tou výhradou mohl bych se pidati k W. Pregerovi, jenž ve svých

dležitých Beitráge zu Geschichte der Waldesier (Mnifhov 1875, str. 61)

pniví že v echách krátce ped vystoupením Husovým bylo mnoho \ al-

denských. Traktát Petra z Pilichdoríu z r. 1395, jehož se Preger dovol.ivá.

najde se též v eských rukopisech. V rukopise Un. XIII. E 5 — Hofler

(Scriptores III.. 167) traktát pipisuje Ondejovi z Brodu — poznámka in

margine- Reprobatio Waldensium haereticorum íinita a. d. 1-1-28 in Lgra'

pochází od opisovae. [Novji uveejnny byly sice nkteré díve neznámé

zprávy o Valdenských v echách — zejména vydal F. Meník Výslech

Valdenských z r. 1340 (Vstn. spol. nauk 1891) a J. Truhlá Zlomek akt

inkvisice valdenské v echách (Vstn. . Ak. 1899), — z nichž vysvítá,

že již v prvé polovici XIV. stol. mh etní pívrženci této sekty sídlo v n-
3*
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S plnou jistotou však víme, že nepetržit od 13. století trvaly

obce Valdenských v sousedství, v Rakousích, a známe též jejich

uení, jak je v lánky složili inkvisitoi v posledních letech

14. století.^o)

Rakouští Valdenští zamítali kult svatých, uení o oistci,

mše za mrtvé, všechnu nádheru, ba všechno vnjší vypravení

bohoslužby; svcené kostely jim nebyly svtjší, než každé jiné

místo. Zbyteností jim byly a marností ornáty, vyzvánní, zpv
kostelní, hraní na varhany; pro jejich mše staila slova posv-

cující a otenáš. Pi ktu pipouštli nesvcenou vodu, zavrhovali

bimování jako svátost, nahrazujíce je vzkládáním rukou.*^)

Zamítali všelikou písahu a vycházejíce z naprostého zákazu

zabíjení lovka, zatracovali krále a vrchnosti, k smrti odsuzující

lidi ve svých zákonech a na svých soudech.^-) Každou válku

pokládali za hích, také výpravy kížové proti pohanm a nev-
ícím. ^^^ Zamítali zákony platící v stát a v církvi,^*) právo svtské

i církevní, jakož i jeho uelišt, vysoké školy. ^5)

Valdenským církev byla církví zavedenou a zkaženou od dob

Sylvestrových ;
papeže zvali hlavou všech kacív. Zákonm cír-

kevním nepikládali moci vtší, než jiným zákonm a ustanovením

kolika nmeckých osadách u Jindichova Hradce, jmenovit v Bednárci

a Jarošov, ale i dnes snad platí, že tu nebylo ,,obcí, které by se byly

udržovaly od pokolení k pokolení", z\'lášt pak ne v obyvatelstvu národ-

nosti eské. Více o tom viz pi rozprav o Valdenských, níže otištné.]

«") Zde teba pihUžeti k traktátu z r. 1395 a k zpráv inkvisitora

Petra o rakouských Valdenských z r. 1,398 (u Pregera). S toutéž inkvisicí

souvisí: a) Refutatio errorum"^ Max. Bibl. XXV., str. 303 násl. (v úvod
se jmenuje inkvisitor Petr) ; b) Index errorum na uv. m. str. 307 násl.

Formule odvolací otištná str. 309 zní v rkpe Un. XIII. E 7 takto: ,,Ich

N. swere ein ayd got dem almechtigen, mein herrn von Prag und den
gegenwertigen herrn an seiner stát . .

.".

«i) ,,Non credunt confirmationem sanctam esse sacramentum, sed

loco eius habent manuum inposicionem." (Zpráva Petrova i. 14.)

«2) ,,Item dampnant et reprobant imperatores, reges et principes,

marchiones, lantgravios, duces, barones, iusticiarios, iuratos, iudices et

scabinos propter i^uodcunque homicidium, quamcunque iudiciahter et

iuste factum." (Zpráva i. 72.)

«3) ,,Item dampnant et reprobant dominm apostolicum mittentem
bellatores contra Sarracenos et crucem dantem vel predicantem contra

quoscunque paganos." (Zpráva i. 73.) Tím spíše byla jim híchem každá
válka mezi kesany.

") ,
, Item— leges imperiales et sancciones canonicas." (Zpráva i. 77.)

*s)
,, Item dampnant et reprobant omnia studia privilegiata." (Zpráva

i. 70.) — ,,Item universitates- scholarum Parisiensis, Pragensis,
Yiennensis et aliarum reputant inutiles et temporis perditionem." (Index
.errorum i. 18.)
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lidským;®^) spism otc církevních popávali vážnost jen s pod-

mínkou, vážnost bez podmínky náležela jen Novému zákonu ve

smyslu jeho doslovného znní.®')

Co víme o Valdenských jiných zemí a jiné doby, platí o nich

též; mli vlastní kazatele, jimž právo ke kázání dávali bez do-

volení církevního.*®) Pravili, že jsou povoláni Bohem, a ježto žijí

v evangelické chudob, praví Krista a apoštol následovníci

;

pro jejich dobrý život více jim vili nežli knžím církevním.**)

V tajných shromáždních je poslouchali na kázáních a radji

jim se zpovídali než knžím. 'O) A pece picházeli k bohoslužbám

kostelním a z rukou knží pijímali svátosti. 'i) Tak inili zvlášt

valdenští ,,vící" (credentes), kdežto mezi kazateli, jak se zdá,

bylo smýšlení nestejné ; nkteí si pikládali právo, aby se scházeli,

sami vespolek ke konsekraci svátosti a ku pijímání v dobu

velkononí, kdežto jiní se též mísili, jako jich „vící", mezi t"',

kdo picházeli do kostel, jiní konen si nedovolovali vlastní

pisluhování svátostmi, ale zdržovali se též úastenství pi cír-

kevní svátosti veee Pán. '2)

Tak uili Valdenští v Rakousích a jejich uení nezstalo ne-

známo v echách. Nkteré názory platily zde na poátku 15. století

jako zvláštnosti Valdenských, jako naprosté zavrhování písahy '^)

«^) ,, Septimo dicunt, quod ea, quae constitiiuntur ab episcopis et
ecclesiae praelatis, non šunt servanda, eo quod sint traditiones hominum,
non dei" (Refutatio errorum.)

•') ,, Item dieta sanctorum nihil curant, nisi quantum pro secta eorum
confortanda retinent ; sed tantum Novum testamentm ad literám obser-
vant." (Index errorum i. 21.)

*®) ,,Primo habent . . . suos confessores puros laicos heresiarchas. —
Item credunt illos a sólo deo, non a domino papá vel aliquo episcopo catholico
potestatem habere predicandi verbum dei." (Zpráva i. 1, 2.)

*®) ,,Secundo dicunt, sacerdotes ecclesiae . . . ideo non esse veros et
legitimos successores discipulorum Christi, quia possident propria . . .

Tertio quia vident in pluribus presbyteris ecclesiae malá exempla superbiae,
avaritiae, incontinentiae . . ., et aliorum vitiorum, ideo plus credunt suis

heresiarchis praebentibus eis exempla bona humilitatis, largitatis, casti-

tatis . . . et aliarum virtutum." (Refutatio errorum.)

'"') ,,Item credunt suos hereticos a peccatis posse absolvere melius
quam sacerdotes ecclesiae." (Zpráva i. 5.)

'^) ,, Item licet presbyteris confiteantur, Christi corpus ab eis accipiant,
sectam tamen ipsorum ipsis nullatenus raanifcstant." (Zpráva i. 6.) —
,,Item sacramentum coníirmationis non credunt, licet pliirimi eorum se
confirmari faciant, ne notentur.' (Index errorum i. 10.)

^^) index errorum.
") To praví M. Jan Hus. Srov. Docum. str. 185.
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a aamítání oistce.'^) Uení Valdenských nacházelo také v e-
chách pívržence '^) a ti vítali vystoupení Jana Husa se za-

líbením.''*)

Není zajisté bez významu, že krátce ped poátkem husitské

války vyskytují se u nás lidé, kteí se hlásili k stejným lánkm
a k stejným názorm, jako uili Valdenští v Rakousích, a to

v echách jižních, kam snadno ono uení a ony názory

mohly se šíiti pres hranice zemské. Práv v krajin, kde nedlouho

potom státi bude Tábor,") kázali laikové bez církevního po-

svcení a bez církevní autorisace, zpovídali, ktili nesvcenou

vodou. Povrhujíce kostely, ,,skrýšemi loupežník", scházeli se

k bohoslužb v stodolách a sloužili mše zpsobem nejprostším.

A když dále slyšíme, že moc posvcovati pisuzovali toliko dobrým

knžím t. j. knžím, kteí, dobrý vedouce život, pidržovali se

uení M. Jana Husa, vidíme, že v echách toto hnutí náboženské

pekroilo již hranici, pi které stanuli Valdenští nerozhodn.'^)

Proti takovému a podobnému uení ozvali se záhy misti uení
Pražského. Již roku 1417 ") uznali za potebné zastati se uení

o oistci, úcty svatých, zvyklostí církevních, svcení pedmt
bohoslužebných, jakož i obad; rok potom (1418)®®) bylo jim

potírati uení, že jen to se má pijímati, co Písmo stanoví výslovn,

jakož i dsledky této výhradné platnosti Písma: bezpod-
mínené zamítání písahy a trestu smrti ;®^) ale

'*) Vavinec z Bezové (Prám. dj. . V., str. 411) praví o Táborech:
,,item purgatorium animarum esse post hanc vitam cum Waldensibus
negabant." — Pále píše ve svéra traktáte: ,,Utrum de necessitate salutis

sit hominem coníiteri solis presbyteris sua peccata tam mortalia quam
venialia" (M. S. Un. IV. H7): ,,error Waldensium dicens, confessionem
posse fieri eque ordinate laico bouo sicut presbytero, non sustinendus, quia
heresis."

75) Srov. Palacký, O stycích (Spisy drobné II.) 360.
'«) Viz Articuli Michaelis de Causis (1414), Docum. str. 198. Srov.

Palacký, O stycích 352.

'') Anonymi relatio de delictis, quae in arce Kozí et civitate Ustie

super Lužnic committuntur. Docum 636.

'*) Z relace Anonymovy nevysvítá, že by si také laikové byli osobovali
moc posvcovati.

'») Docum. 654.
8°) Articuli XXIII. a magistris cleroque Pragensi . . . publicati

(Docum. 677) — kus dležitý také vzhledem k ústupkm, jež se iní pi
každém lánku.

81) Articuli XXIII. i. 7, 8 (Doc. 679). Srov. Bezold, Zur Geschichte
des Huísitentums 21.
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i uení, že platn udílí svátosti toliko knz dobrý, že dlužno

Špatných vrchností v státu i v církvi neposlouchati.

Podobné uení se hlásalo též, jak svdí Vavinec z Bezové,

na onch shromáždních pod širým nebem konaných, na kterých

se na základ naprosté platnosti Písma volalo po zjednodušení

bohoslužby, odstranní obraz atd., na kterých se brojilo proti

oistci, proti povinné ušní zpovdi, na kterých hájena základní

vta, že k opravení církve nelze dospti, než návratem knžstva

k evangelické chudob. ^^^ j^j^ ^e tu již nic neslyšíme o zamítání

písahy a trestu smrti.

Když pozdji vznikaly strany, najdeme mnoho, co se

podobá uení Valdenských, pi Táborech, kteí se však jali

svj radikální program provádti mocí a násilím. I proti pí-

vržencm kalicha se obracela jejich násilná reformace, obzvlášt

pak proti nadání knžstva. ^^^ Když se pidáme ktm, kdo kprvkm
husitství, zvlášt pak radikalismu táborského, poítají vlivy, jež

pišly od Valdenských, 8^) nezapomeme, že názory uení Valden-

ských píbuzné mohly pijíti a jist i pišly ješt z jiného pramene

;

jsou to spisy Viklefovy. Co svrchu bylo eeno o trvalém psobení

spis Viklefových zejména na husity radikální, nemá býti zeslabo-

váno tím, že se pibírají též vlivy Valdenských. Oba proudy

mohly jíti vedle sebe vzájemn se zesilujíce, vliv vycházející o d

V i k 1 e f a mezi theology, vliv vycházející od Valdenských
v lidu. V husitství hledali a nacházeli vrstevníci ^) a také no-

vjší dj ezpytci ^^) proudy oba.

Nejplnjší spojení obou tchto initel najdeme u Petra

Chelického. U Chelického setkáme se i s tím, co u Tábor po-

hešujeme, co není u Viklefa: naprostý zákaz: ne-
zabiješ! A to tak, že v jeho uení tomuto valdenskému nad-

bytku patí místo rozhodující. Nejbližší dsledky onoho zákazu

najdeme hned v láncích, jak je o uení Valdenských formulovala

inkvisice již nedlouho ped r. 1400, dálejší z nho vyvodil Petr

Chelický. A jimi se dlí, jak sám pipomíná ve svých spisech.

82) Prám. dj. . V., 402, 406.
83) Prám. dj. . V., 412, 464.
8*) Tento názor vyslovil již Dieckhoff, Die Waldenser im Mittelalter

str. 72, 272.
86) Ondej z Brodu (Hofler Scriptores II., 336).
8«) Preger, Beitráge 55.
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od Husa,^') od husit, ba od Viklefa, kterého jinae vysoko

si váží.

Naše úvahy o psobení Valdenství v hnutí husitském nepi-
nášejí pesného dkazu, dovolují však pece domnní vyslovené

Palackým tmito slovy: ,,Já nyní nepochybuji, že on (Petr Chel-

ický) záhy . . . ml hojnou známost uení Valdenského a liboval

sob v nm. "^8) Než Palacký k tomu dodává: ,,akoli k nmu
nikdy výslovn se nepihlásil", což je vc pekvapující i tžce
vysvtlitelná, 8') pro kterou však pece nesmíme zamítati dvody
svdící pro mínní Palackého.^")

87) v Replice proti Rokycanovi Chelický píke Husovi vyítá, že
se uchýlil od Zákona božího obzvlášt svým uením o vražd, o pí-
saze, o obraz ích. [Listy íilol. 1898, 392.] Jen na tomto jediném
míst dotýká se Chelický písahy.

^8) Smíme jíti dále a íci, že Chelický pišel z jižních ech do Prahy,
jsa pívržencem Valdenských, že se i potom trvale pidržoval jejich uení.

8*) Výklad Palackého, O stycích 361, sotva staí.
^°) Nikde nejmenuje Chelický Valdenských, ani tam, kde bychom

to nejspíše oekávaU, jako v Postille, když praví [vyd. Smet. I. 44], že
,,lidé poznávají v nmeckých krajinách i všudy tém veliké lotrovství
knžské a své skrze n zavedenie". Jen jedenkráte se zmiuje o Petrovi
Valdovi, v Replice proti Roliycanovi [L. filol. 1898, 455], kde praví: „Prve
Sylvestr a Petr Valdenský krjdi s po lesiech a po jamách ped ním (ukru-
tenstvím pohan), a když pustil je Sylvestr pod vieru, potom ciesa vsadil
Sylvestra na mezkyni, vodil jej po ím."

Albert Ritschl, k jehož hypothese o souvislosti Petra Chelického a
Jednoty bratrské se Spirituály nemohu se pidati (Prolegomena zu einer Ge-
schichte des Pietismus. Georg Witzels Abkehr vom Luthertum. Zeitschr. fiir

Kirchengesch. 1878) praví: ,,Die Stelle scheint in den Worten ,und Petrus
Waldus' eine Interpolation darzubieten, da nachher nicht von Ehren die
Rede ist, welche Constantin auch dem Petrus Waldus erwiesen hátte."
Tento dvod neobstojí ; spíše bychom pohešovali pipomenuti, že Petr
Valdenský se od Sylvestra odlouil, že žádných poct od císae nepijal.
Interpolace však i proto je pravdpodobná, že se u Chelického legenda
o Sylvestrovi pipomíná astji, Petr Valdus však se vedle Sylvestra
nejmenuje nikde než v Repl. proti Rokjx. Nejsou-li slova ,,a Petr Val-
denský" pozdji vložena, bylo by teba domnívati se, že Chelický poznal
legendu o Valdovi teprve pozdji.— Co praví Jan bosák Vodanský (Aquen
sis) ve svém Locustariu (Dudík, Iter Romanm I., 249) nic neznamená.
,, Epištola Peti Chelczicensis ad Rokycanam", ve které by byl Chelický
Petra Valda nazval zakladatelem (primus inventor) Begard t. j. Bratí,
není bezpochyby než Replika. Ostatek je Jan Vodanský práv tak zpozdilý

tlachal jako Jakub Lilienstein, kterým se dokládá. (Srov. Quellen und
Untersuch. I., 49.)

Nenašel jsem nikde, že by spisy Chelického njak se stýkaly s li-

teraturou Valdenských. Jestliže ve valdenském traktáte ,,0 Antikristu"
najdeme nco podobného, nedokazuje se tím pímá souvislost (Srov. Quellen
und Unters. 1., 70). Najdeme však u Chelického leccos, co pipomíná
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v uení Chelického '^) se objevují vedle negativní kritiky

také nkteré rysy positivní, návod, jak by se na místo zkázy,

kterou všude spatuje, státi mlo napravení k lepším ádm.
Avšak reformace církve celé Chelický neoekával. Jako chiliasté,

i on ml za to, že žije v posledním vku tohoto svta, avšak,

prázden všeho blouznní, žádného zázraku neekaje, na píští

íše tisícileté se netše. Vyložiti to lze z jeho názoru o pravém
kesanství . Je-li býti kesanem tolik j ako žíti po píkladu Kristov

a prvních kesan, má kesan také utrpení snášeti a trplivostí

víru svou osvdovati. První kesané trpli od pohan, pozdjší

dobí kesané budou trpti od kesan zlých, od církve zavedené

a od státní moci sní spojené. Od ní, od církve se sice mají oddliti,

lánky inkvisiní. V Postille uí, že kostety jsou domy boží, nejsme však
povinni modliti se v kostelích vysvcených, majíce svobodu modliti se

na kterémkoli vhodném míst. V Síti víry [vyd. Smet. 36] teme: „Prvotnie
(církev) bez ornátuov sloužila a bez oltáuov i bez kosteluov, jediné Páte
(otenáš) pi slúžení riekajíci." Valdenské pipomíná, když Chelický velmi
píke inluví o zpvu kostelním, když zamítá všecky svátky, vyjímaje
,,svatou nedli", když ve svých spisech mnoho místa dává polemice proti

oistci a uctívání svatých, když se vyslovuje proti vysokým školám a „rotám
mistr kolejských", když dtkliv varuje od zpovdi zlému knzi. S ná-

zorem Valdenských, že pýcha je koen všech hích, setkáváme se též

u Chelického. V Replice proti Rok^xanovi se zákaz zabíjeti lovka podobn
odvoduje, jako jej odvodovali Valdenští (Replika [L. íilol. 1898, 392]:

,, Jediné Bóh móž duši stvoiti a sám ji zpuosobiti s tlem a pro hiech
odlúiti ji od tla." Srov. Index errorum i. 23: ,,sicut nos non posse vivi-

ficare, sic nec debere occidere") . Valdenské konen pipomíná, že Chelický,
a varujeped zlým knzem, pece se neodvažuje upírati mu moc posvcující.
Vzor dobrého knze, jak si jej pedstavuje Chelický, pipomíná tkavého
kazatele Valdenských; od nich však se Petr liší tím, že ukládá knzi nejen
evangelickou chudobu, nýbrž také runí práci. [Jak Goll sám pozdji upo-
zornil, i to se nachází u Valdenských; srov. o tom poznámku pi rozprav
o Valdenských níže otištné.]

Leccos z toho ze všeho snad pochází z valdenských pramen, ale ne-

dokazuje ješt, že se Chelický s Valdenskými stýkal pímo. St>^k jeho
s Valdenskými nemžeme prohlásit za nepodobný pravd, ale není pro to

uritého dokladu . Za to máme urité doklady o stycích Valdenských s Tábory,
pi emž pedevším záleží na spisech, které vyšly z pramene táborského,
kterých Valdenští nedostali teprve od Bratí, ježto Bratí spis táborských
nepijímali tak, že by svdectví vydávaly o víe bratrské. Zde zvlášt teba
pihlížeti k zprávám o pobytu Friedricha Reisera v echách (srov. Quellen
und Unters. I., 27). Stýkajíce se s Tábon-, když v}S'oj jejich již byl dovršen,
jsou to Valdenští, kteí více od Tábor pijímají. A tak Fr. Reiser není
jediný, jemuž pobytem v echách dostalo se popudu, aby se vnoval innosti
missionáské v Nmecku. Jestliže na p. r. 1430 ve Freiburce švýcarském
Valdenští se piznali, že jejich

,
.apoštolé" pišli z Nmecka a z ech,

jist to nebyli praví husité. (\'iz G. Ochsenbein, Der Inqui.sitionsprozess

wider die Waldenser zu Freiburg i. U. im Jahre 1430. Bern 1881, str. 384.)

") [Co následuje odtud až do konce, je pevzato z eské rozpravy
Gollovy o Chclickém v as. esk. Mus. 1881.]
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kdo poznali zavedení její, obzvlášt, aby se zlých knží varovali,

avšak jestliže proto státní moc zakroí, nemají se brániti mocí

hmotnou. Dobí kesané nemohou býti než ,,malá stránka", než

hlouek, týraný a pronásledovaný uprosted kesan špatných,

kteí vládu tohoto svta vedou a kterých onino poslouchají potud,

pokud by poslušenstvím neporušili Zákona božího. Kesan
právo k revoluci nemá ani pro pravdu boží. A proto uprosted

hnutí husitského Chelický stojí na míst osamlém, vytýkaje

mistrm Pražským, že v niem podstatném od církve a jejího

zavedení se neoddlili,knžím Táborským, které ,,více miloval než

jiné", že lidsobsvený k životu opravdu kesanskému nepivedli,

obma stranám, že nekesanské boje pro pravdu boží pipustily

a hlásaly. Své vlastní strany Chelický nazaložil, než uení jeho

vzešlo v Bratíc h, jichž Jednota není než pokus, za-

íditi spolenost náboženskou na základ toho, emu on uil a co

z uení jeho plyne. Avšak jen stará Jednota stojí na tchto zá-

kladech. Vítzství tak zvané velké strany na konci století 15.

znamená sice pokrok, ale zárove reakci proti Chelickému.

Jednota se smíila se svtem.



JEDNOTA BRATRSKÁ

V XV. STOLETÍ.





Ovod. O pramenech.*)

Již Lasicius si stžuje, že prameny, ze kterých plyne známost naše

o djinách Jednoty bratrské v nejstarší dob její, nebývají vždycky

opateny chronologickými daty, a podle Palackého (V. 1, str. 277)

jest chronologie vbec nejslabší stránkou historie starobratrské. Spisy

bratrské zapsané do foliantv Archivu bratrského, obzvlášt ty, které

spadají do 15. století a také ješt do poátku 16., bývají asto bez nadpisu

i bez udání asových, anebo jsou tato udání nejednou aspo neúplná

neb nejistá, na p. 1469 neb 1471. Pi pokusu tomto spoádati chrono-

logicky prameny nejstarších djin bratrských bylo teba takové nedo-

statky, pokud lze, doplniti. Pojaty pak jsou do následujícího pehledu

ne všecky prameny, které by se shledati daly, nýbrž toliko dležitjší,

na; kterých se naše vypravování zakládati bude ; spisy a traktáty nic

historického neobsahující zpravidla vyloueny. Také nezmiuje se

tento seznam o pramenech týkajících se spor, které ped koncem

století 15. Jednotu ve dv ásti roztrhly ; bude teba sestaviti je zvlášt

[v dokladech a dodatcích kapit. VI.].

Data, která pi pramenech samých položena nebyla a která tudiz

dodána jsou s vtší neb menší jistotou neb pravdpodobností, opatena

jsou závorkami, což platí také o nadpisech.^)

* *
*

Nejstarší prameny djin bratrských jsou v souvislosti s prvým

pronásledováním, které vznikající Jednotu r. 1461 stihlo. Jsou to:

*) [Tato práce vyšla v asopise eského Musea 1 883—6. Zde se otiskuj

e

pvodní text s nepatrnými zmnami formálními a s nkterými vcnými

doplky vydavatelovými, jež jsou položeny do hranatých závorek.

J

1) Užil jsem vlastních opisúv i téch, které jsou v archivu zemském

v Praze a v Mus. království eského. [Valná ást pramen v tomto seznamu

uvádných byla novji vydána tiskem v pubhkacích Iv. Palmová, Cešskije

Bratia v svoich konfessijach tom. I. vypusk 1. a 2.. Praha 1904. a J. Bidla.

Akty Jednoty bratrské I. (v Prám. dj. mor. 3), Brno 1915. což se doleji

jednotliv poznamenává. V edici Bidlov jsou o nkterých kusech tohoto

seznamu cenné poznámky, k nimž se rovnž odkazuje.]
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1. a 2. listy veejn v kostele od tch tené, kteí k odvolání
pinuceni byli, a sice dva. O nich teba bude zvlášt pojednati. [Viz

kapit. III. dod. 2.]

3. (1461). (Psaní br. ehoe podkomoímu Vakovi Valeovskému
z Knžmosta), známému svým traktátem proti Rokycanovi a jeho

knžím, vyd. od J. Celakovského ve Zprávách eské spolenosti nauk
r. 1881, kde také nkteré výatky z listu ehoova otištny. Dotený
list vepsán do Archivu bratrského dvakráte, a sice do svazku I. 1. 315a
až 324b bez nadpisu, do svazku II. 1. 89a—96b s nadpisem: ,,psani

panu podkomoímu království eského" t. Valeovskému, jak vysvítá

z narážk}^ na ,,stny malované". Že list psán od br. ehoe, patrno

z celého obsahu, že z vzení — nejspíše teplického— vysvítá z místa,

kde spisovatel dí, že píše ,,v své velké nesvobod, a to ne tak pro svou
svobodu, ale nejvíce pro výstrahu budoucího zlého". Psán jest list

tento nedlouho po vazb ehoov v Praze a muení Bratí tamtéž
r. 1461, na které se nkolikráte naráží, a sice jakožto na událost nedávnou,
na p, slovy: ,,nynjší muení". [Vyd. Bidlo 544—558; srov. t. pedml.
45—48.]

4. (1461). Z vzení teplického Bratím do hor. A. V. 1. 304b. Bez-

pochyby též od br. ehoe. Krátký list. [Siov. Bidlo pedml. 48.]

5. a 6. (1461). List knze Martina Rokycanovi A. I. 1. 324b—331b

a II. 1. 120a—125b s podpisem: Martin vze a slouha pána našeho

J. Kr. [Vyd. Bidlo 558—568.]— Jest to týž knz Martin, jenž v odvo-

lávacích listech se nazývá Martinem v Krin. List psán z vzení
v Praze na rathouze Nového msta Pražského, a sice ped rozmluvou,

kterou ml Martin s Rokycanou i s jinými knžími. („Ponvadžs zavrhl

mou žádost, miste, když sem prosil po hospodái (t. rathouzu), abj- se

mnou sám rozmluvil o tch vcech, kteréž sou pi mn a mezi námi
a vámi, ale že as již mnohých nedlí minul, v nichž sem toho vždy
oekával, protož hnut jsa tvými slovy, jakožs ekl, abych odpov
dal, . , . umínil sem psáti.") Rozmluva ona, ke které Rokycana
listem pohnut byl, V5rpsána, bezpochyby od Martina samého, v ,,Hádce
M. Rokycana a jeho pomocník s knzem Martinem" . (A. 1, 1. 344a—350b

a II. 1. 126a—130a; [vyd. Bidlo 587—597]), složené ve form, abych
tak ekl, dramatické: osoby mluvící se uvodí. Obyejn se list i hádání

klade do doby druhého pronásledování Bratí po r. 1467 a sice do r. 1470

(v. Gindelyho Gesch. der B. Br. I, 45 a Jirekovu Ruk. II, 11). Než
podle nkterých míst lze za to míti, že vazba Martinova i rozmluva
s Rokycanou patí do doby prvé persekuce r. 1461 vzniklé. Tak v listu

— podobn jako v psaní ehoov— naráží se na muení Bratí ,,zde

na Novém mst" jakožto na událost nedávno sbhlou, v hádce pak
ekl Martin Rokycanovi: „že sou lidé po krajinách, ješto by se rádi

pánu Bohu líbili (t. Bratí). A by byli vuodce vrní a praví, jakož

mají poslové pána Ježíše býti, mnohot by jim prospli." Tak by byl

nemohl Martin se ozvati po r. 1467, od které doby Jednota již své-
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vlastni knžstvo mla. Také se hádání hlavn dotýká toho všeho, co

se v listech odvolávacích knžím Michalovi a Martinovi za vinu klade,

kdežto o dležitých událostech z r. 1467 se v nm nikde zmínka neiní.

[Bidlo 558 p. 2 a predml. 48 klade list do záí 1463.]

7. (Svolení Bratí z r. 1464) A. V 1. 260a—261b. Nadpis „Vydán

Starším" ; ku konci pidáno: „Spisek starých Bratí uinný 1. P. 1464

o svolení týchž Bratí, na em sou se spolu svohH na horách Rychnov-

ských léta svrchupsaného." (Sr. Gindely I, 30, 31 ; Palackého Djiny

IV, 2 str. 430, 431, [a Palmov I, 1 str. 182]). Jest to nejstarší „dekret

bratrský", který nás v phiém znní došel. — V A. V 1. 262b následuje

hned po pedešlém s nadpisem „Ve jménu Pán" ješt jedno svolení

podobného obsahu, které dle tak zv. Blahoslavovy Historie (rkp. univ.

XVII. F. 51) náleží k r. 1467 neb 1468.

Rokem 1468 poínají se „listové Bratí k M. Janu Rokycanovi".

Úhrnem jest jich sedm; sepsány jsou od bratra ehoe. (Viz dekret

z r. 1495 v Dekretech Jednoty bratrské str. 2: „A protož, co jsme psali

anebo nkdo z nás, obzvláš od sebe nebo ze spolku, jako br. eho
co psal k M. Rokycanovi." Pvodní znní, které se zachovalo v tak

zvané Blahoslavov Historii str. 107, jest: „k M. Rokycanovi v listech".)

V Archivu nacházejí se listy tyto dvakrát v sv. I. i II., jen poslední,

sedmý, vepsán toliko do II. svazku.— (Výatky v. Quellen und Unter-

suchungen zur Gesch. der B. Briider, herausgeg. von J. Goll I, 87 násl.

[Prvých šest list vyd. Bidlo 1—79. 462—473 ; tvrtý list též Palmov

I, 2 str. 1—23.])

8. 1468. První list k M. Rokycanovi. Ke konci: „Psaw /. 1468

a dán M. Rokycanovi na sv. Zigmunda" (2. máje) . List dodán Rokycanovi

po Bratru, jenž s ním také o tom mluvil, „pro se Bratí již úphi od-

dlili (r. 1467) od knžstva ímského svcení a tudíž i strany podobojí

a odkud jistotu mají, že se v pravd J. Krista utvrdili." Rokycana

odpovdl: „Když jest vám zjeveno, pro nám nepovíte, poznáme-li,

že jest pravé, také pijmeme." Bratr nco povdl, ale „o zjevení,

které Bratnm Bh zjevil", odložil. [Vyd. Bidlo 1—9 ; srov. pedml. 54.]

9. Druhý list k M. Rokycanovi. Bratí oznamují, že již obšírné

vypsání o všem jest hotovo (t. 3. a 4. list), ale ptají se naped: „mohli-li

byste to zachovati u sebe, tm nevydávati, ani praviti, kteíž by nás

chtli lapati a jinak pevracovati a protiviti se a zlostn potupovati.

Ale ty, miste, že by peetl a jestliže by se co nehbilo, že by nám to

naznamenal aneb napsal o tom, pak chtli bychom se sviti v tom ve

všem . . . Protož žádáme odpovdi." Ke konci pidáno: ,,I dal ka:

Nedej mi toho Buoh, ktož mi se v em sví, abycn ml v tom neprav

uiniti. Nikdy sem ten nebyl, aniž ješt doufám Bohu budu." [Vyd.

Bidlo 10—13; srov. pedml. 55.]

10. Tetí list k M. Rokycanovi. Není než vstup k tvrtému. Ke

konci: „Tento tetí list dali mistru s tímto dále položený-m vydáním

potu z víry i ze všech svátostí." [Vyd. Bidlo 13—16 ;
srov. pedml. 56.]
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11. tvrtý list k M. Rokycanovi, poet vydávající z víry a z nadje
i z jiných véd kesanských, zvláš o svátostech. Jest to nejstarší a první

bratrská apologie a konfesse. Ke konci: ,,Dodán jest list tento M. Roky-

canovi anno 1468 v pálek po sv. Jakubu" (29. ervence). [Vyd. Palmov
I, 2 str. 1—23 a Bidlo 16—38; srov. t. pedml. 56—63. Viz též Quellen

u. Unt. I, 18—20.]

Stejnou asi dobou vydali Bratí na veejnost dva kratší apologe-

tické listy, které nic historického nepinášejí, a sice:

12. {1468.) {List všem vuohec) . A. I. 103b—104a. Ke konci: „Dán
1. božieho tyrstého šedesátého osmého." [Vyd. Bidlo 262—264;

srov. pedml. 63.]

13. {1468.) List od Bratí králi Jiímu A. II. 1. 38. [Vyd. Palmov I,

2 str. 23^—25.] Vydán krátce po pedešlém. '(,,A také rate vdti,
že jsme napsali lístek i jiným vbec . . . .") Podobného rázu jest

také :

14. List od Bratí psaný mistrm Pražským A. II. 1. 36a—37b.

Mistrm se vytýká, že a od ,,dob Miliína", Paížského, Jakoubka
mnoho kázali o zavedení, pece vždy pi tom sami zstávají v jednot
moci úadu papeže, kterého za Antikrista vyhlásili.

15. {1468.) {List Bratra ehoe Janovi . . .). — Zajímavý, ale ne-

snadno srozumitelný list ; nachází se v A. V. 1. 266a bez nadpisu zvlášt-

ního ve sbírce 96 kratších listv skoro vesms bez dat a bez udání tch,

kdo je psali. Obsahem se nehodí než na ehoe jakožto spisovatele;

za toho, komu list psán, pokládá Palacký (IV, 1, str. 405) Jana Chel-

ického; avšak o tomto se v list samém mluví jakožto o tetí osob.

Jen tolik z listu samého vybrati se dá, že poslán byl komusi, kdo slul

Jan (,,Protož, milý Jene, rozsud to sám . . ."), kdo s ehoem byl

spojen svazkem nkdejšího pátelství, v dob, kdy list psán, již se roz-

padajícího. Zdá se dále, že patíval tento Jan nkdy k bratím Chel-

ickým, neb Jánka Chelického nazývá eho tovaryšem jeho — ale

nepidav se k Jednot, že ml dvrné styky s Rokycanou, tak že, jak

se zdá, v posledních letech (ped 1467) býval prostedníkem mezi ním

a Bratími. Než v dob, kdy eho mu psal, i on se již od Bratí odvracel,

proež eho, shledav se s ním ne
j
posléze ve Vitanovicích (,,u vás"),

pál si s ním osobn se setkati zase a vedle nho zárove s Koláem
Janem a s Jankem Chelickým. — Že list ehov psán po r. 1467,

patmo z místa: ,,A o tom, že sme se odtrhli od knží ímské církve:

však vy prvé než my." Že psán jest po tvrtém neb Pátém listu Roky-

canovi, tedy r. 1468—1469, okazuje narážka na dopisování s mistrem:

,,A také muožeš rozumti, že žádných vcí, co jest pi nás, netajíme,

neb sme i zjevn vypsali mistru, jakož ty víš, a nyní sme opt psali,

a rád bych, by jej (t. list) peetl, muožešli ho na mistru mieti, a
ho puojí." Palacký klade list „asi do r. 1469". [Srov. Palmov I, 1,

str. 184.]
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16. (1468.) (Veejný list Rokycanúv proti BratHm). A. 11. 1.60a

—

61b
a XI. 1. 141a—142b. Ke konci: „A- D. 1471". — V Korandov Manu-
álníku (rukopis universitní knihovny popsaný od J. Jireka ve Zprávách
kr. eské spolenosti nauk 1876, str. 85 [a vydaný J. Truhláem, Manu-
álník M. Vácslava Korandj'- 1888]) s nadpisem: ,,List M. Jana z Ro-
kycan proti Pighartóm po Cechách i Morav rozeslaný." Odtud vydán
ve Výboru II, 734—738, kde však letopoet — r. 1468 — do nadpisu

pidán. Letopoet tento zdá se býti pravý. [Znova vydán u Truhláe,
Manuálník . VI, str. 42— 44.] List byl nkterým i píinou k smrti:

když totiž pi tení jeho v kostelech Bratí odmlouvali, nkteí z nich

i smrt proto podstoupiti musili. Zejména p. Zdenk Kostka kázal

tyi Skuteské Bratry umoiti na Rychmburce. A to se stalo roku 1468

nejposléze, neb t. r. Kostka zemel dne 2. íjna, rann by\' den ped
tím ve Zvole na Morav.— Mimo to v listu Rokycanov (Výbor str. 736

;

[Truhlá str. 43]) se zcela urit naráží na tvrtý list Bratí a nikoli

snad na njaký pozdjší list neb spis apologetický. (Ve Výboru jest na
tom míst nesprávná interpunkce. Citát z listu bratrského poíná se již

slovy: ,,Nkteí poznavše Boha . . .
." Bratí práv toto píkré místo

pi zpracování tvrtého listu (. 17) ponkud zmnili.)

17. (1468.) [List apologetický všem vbec.) V A. I. 1. 350b—408a

s nadpisem: ,,Bratí za krále Jiího v úzkostech ;" v A. III. 1. 140a—169a:

,,Psaní starých Bratí v úzkostech postavených za krále Jiího, kteréž

uinili všem vbec." [Vyd. Palmov I, 2 str. 25—69 ; Bidlo str. 597—658.]— Zaátek: ,,My lidé ponížení, v ímském císaství v úzkostech po-

stavení, zamoucení mnohá trpíce od mnohého knžstva i lidu v po-

hanní i v zloeenství, tak že mluví proti nám všecko zlé a nenávidíce

ohyžují i zlým jménem piodívají, z zboruov svých vymítají a nkteré
do vzení vydávajíc rozlin trápí i k smrti jim povolují, jako nkterým
tak se stalo na Rychmburce tohoto léta." —• Po dosti dlouhém vstupu ná-

sleduje vlastní spis: ,,Tuto oznamujem povoláni naŠe ku pokání a puovod

shromáždní našeho" atd. Jest to zpracování tvrtého listu, nkdy
obšírnjší, nkdy kratší; Rokycana se, jako v onom listu, asto pímo
oslovuje. [Srov. Bidlo pedml. 67—'72.]

18. (1468—1469). Pátý list M. Rokycanovi. A I 1. 217a—223b
a II, 1. 19a-^24a. [Vyd, Bidlo 462—473.] V obojím ku konci pozna-

menáno: ,,Tento list poslán M, Rokycanovi od Bratí, když z vzení
vyšli po zmuení okolo 1. 1463." Než udání toto jest mylné, a pra-

menem leckterých omylv jiných (též ve Quellen und Untersuchungen

1, na str. 17. a 20, kde se Šesté psaní myln poítá za páté) . Také umoení
ty Bratí nelze jako dosud všude vaditi již do doby prvé persekuce.

(Gindely I, 30, kde se toto Páté psaní klade za první; v Pal. Dj. IV.

2, str. 430 a j.) Že Páté psaní jest opravdu pátým a sepsáno bylo r. 1468

až 1469, patrno z narážky na kíž hlásaný proti Jiímu od papeže,

a také z toho, že se Bratí odvolávají na psaní již ped tím Rokycanovi
poslané, a to zvlášt na tvrté; konen se list dotýká umoení ty
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Bratí skrze p. Kostku jakožto nedávno stalé: („jakož se to nyni

stalo tyem . . . že je umoiti kázal Zdenk Kostka"). [Bidlo pedml.
72 ukazuje, že list byl napsán v srpnu nebo v záí 1468.]

19. (1469.) Šestý list k M. Rokycanovi, jimž odpovéd dávaji na
list jeho, kterýž proti nim vydal M. Rokycan svým faráóm, vyhlašuje

Brati za kacíe a od nich vystíhaje {jejž knzi lidu na kázáni ítali

A. II). A. I. 1. 18a—'28a, 11. 1. 24b^34b. [Vyd. Bidlo 54-^79.] Ke
konci v A. I.: „L. 1471, jinde 1469"; v sv. II: „L. 1469, jinde 1470".

Správným zdá se býti r. 1469. List, na který se odpovídá, jest list

otištný ve Výboru [zde . 16]. (,,Pak nkteré osoby jmenujete v tom
listu, ješto nevíte, živili sú ili nejsú a s námi-li sú ili nejsú . . .") [Bidlo

pedml. 74 klade list ,,bud ješt do r. 1468 nebo do poátku r. 1469".]

20. [1469—1470.) List M. Rokycany proti Pikartóm, rozeslán po

mstech vrných a zapsán na rathouze Pražského Starého msta. A. I. 1.

233a—'234b i II. 1. 56a—58a, též v rukopise kapituly Pražské C 114

1. 124b— 125b. [Vyd. Bidlo 488—491.] — Kladu list tento mezi Šesté

psaní k Rokycanovi a odpovd Bratí (. 21), protože teprv v této se

na nj naráží a ne také již v Šestém psaní. [Bidlo p. 77 soudí, že list

patí ješt do r. 1469.]

21. 1470. Odpovd Bratí starých všem viiobec na psáni M. Jana
z Rokycan, kteréž uóinil ohyžduje a hanje Bratí a knží jiné k témuž

psaním svým zbuzuje, aby i oni na kázáni Uúc zohyždovali Bratí lidem

a búili proti nim. Léta 1470 (v Quellen und Unters. I, 20 chybn 1471).

A. I 1. 236b—.244a i II 1. 62a—.72a. [Vyd. Bidlo 493—503; srov.

pedml. 78—-80.] — Jest to zpracování pro veejnost urené Šestého

psaní obsahující odpovd na oba listy Rokj^canovy.

2. {1470 neb 1471.) Sedmý a poslední list M. Rokycanovi od Brati
sepsán a poslán jemu okolo 1. 1470. A. II 1. 35a—•37b. [Srov. Bidlo

pedml. 80.]

23. {1470 neb 1471.) Psaní br. ehoe Rokycanovi v A. V. [opis

zem. arch. str. 626] bez nadpisu. Že jest to list br. ehoe Rokycanovi,

napsaný po vydání listv tchto proti Bratím, lze souditi z obsahu.

[Bidlo pedml. 72 list ten klade do srpna nebo záí 1468.]

24. {1470 neb 1471.) {List br. ehoe Albrechtovi Kostkovi z Po-

stupic). V A. I dvakrát, na prvém míst (1. 74a—^76b) s nadpisem:

„Panu Albrechtovi" na druhém (1. 285l>—289b) bez nadpisu. [Vyd.

Bidlo 197—205 ; srov. pedml. 97—9.] Jak J. Jireek (Ruk. II, str. 167)

za to má, mínn Albrechti Kostka z Postupic. Napsán jest list nej-

pozdji r. 1471 ped smrtí Rokycanovou (,,a zvlášt nyní M. Rokycan"),

ne ped vydáním vytených list a spis, ve kterých Bratí na mnohých
místech za slyšení žádají (,,

Jakož pak mnohým známo, že sme i sly-

šenie žádali od nkolika let i listy píšíce Kr. Mti, prosíce pro Buoh a pro

spravedlnost, aby nám dáno bylo ádné vyslyšenie. Ale to se státi

nemohlo i podnes, než jímali nás, vzili, trápili, muili i hrdla odjímali

nkterým.")
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25. láTO. Spis o ouzké cesté Kristové krestanuom ndležici. A. 1 1. 77a

až 81b a V 1. la—7b. [Vyd. Bidlo 206—^217; srov. pedml. 112—115.]

Ke konci: ,,L. 1470". Nadpis nezcela vhodný; jest to apologetický spis

jako. jiné, obsahující velmi málo historického. Slohem i obsahem
srovnává se se spisy bratru ehorovi dekretem z r. 1495 výslovn
pipsanými.

26. O rozdiele, který jest mezi Bratimi, tak že jedni som praví a druzi

}alesni. A. I 1. 173a—203b a V 1. 79a— 109a. [Vyd. Bidlo 388—439;
srov. pedml. 115—-119.] Zdá se býti spis ehov v dekrete z r. 1495

nazvaný ,,o dvojím díle". Historického tém nic neobsahuje. [Podle

Bidla vznikl spis ten nkdy r. 1469—1470.]

27. Spis o dobrých a zlých knéžiech od Bratie starých složený.

A. I. 1. 28a—65a i III. 1. 55a—96b. [Vyd. Bidlo 79—180]. (Jiný traktát

téhož názvu v A. I. 1. 65b—73b [vyd. Bidlo 180—197: „Spis též o zlejch

a dobrejch knšžiech"} nco kratší se na mnoze doslovn s delším spisem

srovnává.) Skládá se z dvou ástí. Druhá ást (se zvláštním nadpisem:

„Odtud se poíná traktát, jenž slov: ,,o zmaeni slova") se pipojuje

k prvé slovy: „Ale jakož nkteí vždy chtí zvdti od nás ..." V dekretu

z r. 1495 se mezi spisy ehoovými uvádí též „spis o zmaení slova"

;

i lze za to míti, že br. eho sepsal též první ást ili traktát „o dobiých

a zlých knzích" v užším slova smyslu. Historického málo. Že sepsán

za Rokycany, patrno z místa: ,,ano i Rokycan ieká, že ídký knz,
aby nebyl poražen hiechem smrtedlným". [Srov. Bidlo pedml. 99—'109

a ÍIO— 115; oba spisy klade Bidlo do r. 1468—9.]

28. 1470. Traktát Brati starých o církvi svaté, podle svdectví
dekretu z r. 1495 též ehov A. I. 1. 107a— 130a a III. 1. 30a—53b.

[Vyd. Bidlo 267—308; srov. pedml. 81—90.] Skládá se z dvou ástí,

z vlastního traktátu o církvi a z ásti druhé bez zvláštního nadpisu

(,,Tiemto svrchu napsáním krátkým a sprostným oznamujem každému,
že se piznáváme a prisvdujeme k jednot cierkve svaté obecné . . ."),

ve které hlavn se jedná o knzích a o svátostech. Ke konci: ,,Psán

a dán z spolku Jednoty bratrské 1. 1470 všem, kdož mají milost ke tení
neb slyšení." — Historického obsahuje velmi málo.

29. [1471.) Kterak se lidé míti máji k církvi ímské. A. 1. 1. 130b až

173a. [Vyd. Bidlo 309—387 ; srov. pedml. 81—97.] Výatky v Pal.

Dj. IV. 1, 431 aQuellenund Unters. I. Tento dležitý, mnohé historické

zprávy obsahující traktát sepsán jest 1. 1471— 1473, po smrti krále

Jiího (,,slavné pamti") a ped prvým slyšením Bratí roku 1473;

bezpochyby již roku 1471, za živobytí papeže Pavla (f v ervenci 1471)

aneb aspo, než zpráva o smrti jeho došla, jak s pravdpodobností lze

souditi z místa, kde se dí: ,,Ale onif (pívraenci církve) všecky (t. dobré
i zlé) poítají za papeže jedny po druhých (od sv. Petra) až do Pavla,

z jehož rozsúzení vydáno to sepsáuie Hilaria doktora." Pipojuje se pak
spis tento k Traktátu o církvi hned poátkem svým: ,,Ve jméno P. Kr.

Je^tŠ nkterých vcí dotknem, kteréž jsú pi nás, jako poet vydáva-

4*
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jíce z nich, v nichž položíme, kterak se máme k církvi ímského kostela."

Odtud asi vzat nadpis, který sotva je pvodní. K Traktátu o církvi

se hned potom spis náš táhne slovy: ,,A jsme již tch vcí dotkli

v listu prvním." A jinde: ,,Psali jsme, kterak písma oznamují o jednot
církve svaté . . . Druhý list psán tú pííinú (mínna druhá ást Traktátu
o církvi), že nejviece nás tím potýkali i knžie na kázání mluvili, že

nevíme o svátostech církve svaté , . . Tíetí pak Hst tento." Souvislost

spisu ,,Kterak se lidé" s Traktátem o církvi svdila by o br. ehoovi
jakožto spisovateli, který se také marginální poznámkou a pípiskem
pozdjším v A. I. za autora prohlašuje. Ale že toto svdectví nemá
velké ceny, zvlášt co se pípisku týe, v. Quellen und Untersuchun-
gen I, 22—23, kde zárove soud podle slohu a rázu celého spisu (proti

Palackému a Jirekovi) eho za spisovatele se nepokládá, jakož již

Gindely za pvodce tohoto nad jiné historicky cenného traktátu pro-

hlásil jakéhosi ehoe, ne sice zakladatele Jednoty, ale pece jednoho
z prvých lenv jejích (Gindely I, 493), kteroužto domnnku jsem
(v Quellen und Unters.) doplnil tím, že snad by to mohl býti íha i
eho z Votic, který nejspíše r. 1485 složil traktát O moci svtské.

Než onen druhý eho mezi zakladateli Jednoty vedle br. ehoe vy-

skytuje se teprve u Lasicia z nedorozumní (Gregorius Creicius, alter

item Gregorius, sororis Rokiczanae filius, uterque geneie nobilis). Ne-
zbývá než bud pijmouti svdectví oné marginální poznámky za pravé

nebo piznati se, že autora neznáme. [Bidlo pedml. 84 kloní se k názoru,

že spis ,,Kterak se lidé," vzniklý podle nho asi v dubnu 1471, je dílem

br. ehoe, a str. 121 ukazuje, že také traktát O moci svtské, který

podle nho nevznikl r. 1485, nýbrž v 1. 1468—1471, byl sepsán nikoli

íhou z Votic, nýbrž br. ehoem. Srov. W. Schmidt, as relig. Leben
der Brderunitát, Zeitschr. fur Briidergesch. I. 1907, otisk str. 24 pozn.]

30. {1471—1472.) {Konfesse z prvých let krále Vladislava.) A. III,

1. 9a—27, bez nadpisu. [Vyd. Palmov I. 2, 91—114.] Zaíná se: ,,Ve

jméno pána našeho J. Kr. Poet vydáváme tímto psaním z tchto
vcí, kteréž sou pi nás." Doba, kdy spis ten sepsán, vysvítá z konce,

kde se praví, že papež krále (Jiího) ssadil i jiného (t. Matiáše) ustavil

a království mocn poddal. ,,Ale toho ješt nevidíme v skutku, a
i úedníky sob zdlal a za toho se psal. Ale to jest ješt v m-oci boží,

neb již jiný korunován i úedníky sob zdlal i píše se." Jiným ne-

mže býti mínn než Vladislav. Spis tento v druhé své polovici

obsahuje nkterá historická data, u. p. o Vilémovských ; v prvé

ásti nápadn se shoduje s ,,Psaním br. Jana Klenovského knížeti

krále Jiího synu" [vyd. Palmov I. 2, 114—126]. Snad Klenovský
také onen spis složil.

31. 1471. Panuom purgmistru a rad i starsiem msta Vysokého

Mejta i vsie obci. A. I. 1. 84b—87b i 11. 1. 41a—43a. [Vyd. Palmov I. 2,

69—73; Bidlo 223—230, srov. p. 127—9.] Podpis: „My lidé v svt
ponížení, v víe P. Kr. jednomyslní a k první apoštolské církvi obrácení.
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Dán 1. P. 1471 po pinesení syna krále polského do Cech." Obsahuje

dležitá historická data.

32. Psaní pánuov Mejtských k Bratím uinné. A. II. 1. 43.

V prvním svazku se nete. Mýtští se ptají na víru Bratí o „velebné

svátosti i o jiných svátostech kostelních". [Sr. Bidlo píedml. 130.]

83. {1472.) Téžpánuom Mejtským. A. 1. 1. 87b—101a i II. 44a—53a.

[Vyd. Palmov I. 2, 7^—91; Bidlo 230—257; sr. pedml 131—134.]

Odpovd na pedešlé.

34. [1471—1472.) Pámiom purkmistru a rad i staršiem Starého

msta Pražského. A. I. 1. 101a—103b. [Vyd. Bidlo 257—262, sr. pedml.

129—130.] Pozdjší než list Mýtským („Známo iníme V. Mti., že sme

psali listy jedné formy do nkterých mst ... Ale V. Mti mli sme

báze psáti patriece k Vaší výsosti a hlav královstvie eského a také

k našemu ponížení a pohanní tchto asuov ..." [Podle Bidla 257 byl

list ten napsán „snad na podzim 1471".]

35. {1472.) List všem vuobec. A I. 1. 104b—106b. [Vyd. Bidlo

264—267.] Krátký apologetický list. [Datován 5. ledna 1472.]

[35 *. Sem možno vaditi dva polemické traktáty M. Václ. Korandy

proti Bratím: „Odpor proti pikhartským matlokám" asi z r. 1473 (vyd.

Truhlá Manuahiík 160—174) a ,,Proti jinému pikúsovi bez peie v Ža'
(vyd. Truhlá 174—182) dobou vzniku prvnímu traktátu asi bhzký.

Obsahují etné citáty ze dvou ztracených spis bratrských hlavn

o svátosti oltání, z nichž jeden podle narážky na str. 171 byl by dokonce

vyšel tiskem. Srov. Tmhlá, str. XX. Ze oba spisy proti Bratím

sepsal Koranda. dokazuje Krofta, O spisech M. Václ. Korandy, Listy

filol. 1912, str. 137. O možnosti, že snad spisovatelem prvého ze ztra-

cených traktát byl Ondej opat na Slovanech, viz níže v posledním

dodatku kapit. VI.]

36. 1474. Psaní Bratí starých královn Johan, manželce nkdy

krále Jiího i také spolu všem stavuom království eského z píiny snmu
benesovského, na nmž uloženo a usouzeno bylo správce Jednoty kaziti.

L. 1474. A. V 1. 276.

37. {1475). Psaní mistruov Pražských proti Bratím. A. II. 1. 136a až

141a a XI. 1. 143a—147a. Ke konci: „A. D. 1475". V list se iní

zpráva o coUoquium s Bratími r. 1473.

38. Litera magistrorum ex officio spirituali missa adversus Pi-

ghardos. A. 1478 circa Cathar. V Manuálníku V. Korandy. Po druhém

colloquium (1478). Citát v Pal. Dj. V, I, str. 174. [Vyd. Truhlá

Manuálník, str. 102—104. List sepsal nepochybn Koranda; srov.

Krofta O spisech V. Korandy, str. 217.]

39. {Odpovd Bratí na encyklické psaní mistrv) te se v A. I

1. 223b—232b i II. 1. 142a—149b s nadpisem: „Odpovd Bratí starých

na psaní mistruov Pražských" atd. Ale jest to odpovd k íslu pede-

šlému a nikoli k eskému listu z r. 1475. (V tak zv. Blahoslavov Historii

mylné vadno k r. 1475.) [Vyd. Bidlo 47^—488 ; srov. pedml. 135—9].
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40. 1478. Psaní M. Korandy panu Janovi Kostkovi, A. II. 1. 69a

až 71b bez datum. V Korandov Manuálníku: ,,1478 ante Venceslai",

Otištno v Archivu eském VI. 173—5; [též u Truhláe Manuálník

35—8]. — Druhý list též Janu Kostkovi z r. 1479 v Manuálníku [vyd.

Truhlá 38—41]. Bratí se tu líí jako— praví Sybarité! ,,Což najlep-

šieho na trhu, pes jiné kupují, aby ve všem tlu povolili." [Srov.

Korandv latinský list o svcení nedle u Truhláe, Manuálník, str. 158.]

[40.* {Výslech Bratí na Kladsku r. 1480.) Latinský zápis o vý-

slechu br. Michala, Jana Vilímka Táborského, Prokopa z Jindí. Hradce

a Tomáše krejího z Lanškrouna, konaném v kláštee eholních ka-

novník na Kladšt. Z rukopisu gymnasijní knihovny v Kladsku,

vyd. Goll, Nkteré prameny k nábož. dj. v 15. století, Vstn. kr. spol.

nauk 1895.]

41. Obrana viery proti Pikartuom. Spis bezpochyby Korandv
(sr. Rukov I. 395, kde spis tento se dvakráte uvádí pod . 5 a 9.

[Podle Krofty, O spisech V. Korandy, str. 220 není to spis Korandv.]).

V rukopise musejním V. E. 8. bez titulu, v rukopise kapitulním D. 107

s titulem svrchu položeným. V tak zv. Blahoslavov Historii se nazývá

,,Knihou na deset artikulv" a klade se jako výslech sám k r. 1479.

Zdá se však, že spis sepsán nco pozdji, [jist však ped r. 1490]. Vý-

atky v Rozboru II. Sr. Quellen und Unters, I, 26—27. — Odpovd
Bratí se nezachovala.

Picházíme k dob, kdy se vnitní spory v Jednot pipravovaly.

Spisy obsahující vzpomínky na vznik Jednoty na njaký as pestávají.

Teprve po vyízení onch spor vystoupením tak zvané malé strany

z Jednoty setkáváme se s nimi zase.

42. Psaní o dovrnosti, že Jednota z Boha jest ... V A. V. 1. 8b—27a

pipojen letopoet 1473 a traktát se pipisuje br. Michalovi dle sv-

dectví M. ervenky (f 1561). Proti tomu viz Quellen und Untersu-

chungen I, 28. [Srov. Palmov I. 1, 169—172.]

43. 1496. O píinách oddlení sepsání bratrské podle vlastní

pravdy písem svatých uinné, dosti obšírné. A III. 1. 98a—138a. Zaátek:

„A píina oddlení našeho jest konené spasení duší našich . .
." Ke

konci: ,,1496 finitum . . . oculi." O pomru k valdenskému spisu

„Ayczo es la causa", v. Quellen und Untersuchungen I. 68. Pvodcem
obou spis posledn dotených jest snad br. Lukáš. Od Palackého

(C. C. M. 1868) myln položen traktát O píinách oddlení do doby

ehoovy a v Ruk. mezi spisy jeho. [Srov. Palmov. I. 1, 137—9.]

44. Br. Tma Pelouský náleží mezi spisovatele bratrské mén
známé a dosud nedosti ocenné. [Srov. V. Mrka, Tomáš Pelouský,

Cas. pro mod. filol. III, 1913]. Spisy jeho, potem nemnohé— a také

se všecky nezachovaly — vynikají vtipem, ba ironií. Jest, abych tak

ekl, humoristou mezi Bratími. Náležel k Jednot hned v prvých

letech a r. 1467 losem vybrán za knze bratrského. Péra se uchopil,

pokud víme, teprv až na poátku století 16. a napsal nkolik listv
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apologeticko-polemických, ve kterých o starších dobách Jednoty dosti

mnoho vypravuje. Ze spis jeho erpali pak pozdjší. Obzvlášt to

platí o

Sepsání bratra Tmy pnjniím Pelouckého urozenému pánu, panu
Albrechtovi ze Šternberka a na Lúkov. L. P. 1502. A. 1 1 1. 1. 202a—224a
[a rkps. mus. IV. H 8 1. 67a—106b]. Hned ze vstupu vychází na jevo,

že již ped tím Bratr témuž pánu kratší list (ceduli) poslal, která se

nezachovala: „Urozený pane, pane vždy dobrého žádostivý. Jakož
sem v ceduli položil, že chci V. JMilosti napsati o pvodu bratrském,

že jest z Boha a ne z lidí, to tímto psaním oznamuji. A k tomu pidám
druhý kus neb artikul vdti tyto asy velmi potebný a zvlášt V. Mi-

lostem pánm o chudých lidech, nad kterýmiž panujete, Dotknuli
V. Milosti jakým slovem nelibým neb prelát Vašich, rate za zlé nemíti

a odpustiti, a udeímli z hluchá jako sedlák palicí, nepohybuj se umní
moudrosti Vaší . . ."-) Dvodv z Písma o tom, že Jednota z Boha jest,

nechce mnoho klásti, neb jsou nesnadné k srozumní netheologovi.

„A jsou jako voskový nos, ješto jej pilepí, kdo a k emu chce." Ale

,,samým rozumem" dovoditi chce, t. historicky. I poíná Viklefem,

Matjem z Janova a Husem. Tma vypravuje velmi živ a vtipn.
Odtud leckterá podrobnost pišla do pozdjších sepsání. Tak když
prý páni eští s Zikmundem jednali o potvrzení Rokycan}'', král se

jich otázal: ,,Panna, kdyby dvma slíbila, í má býti?" Páni odpovdli,
že toho, komu díve slíbila. A král ekl: ,,Vám sem slíbil a onmno sem
písahal." — O králi Jiím soudí Tma nepízniv. Cechové, kteí se

z volby jeho radovali, nespravovali se podobenstvím: ,,Nechval dne,

když slunce vychodí, ani chval kvas, když na hody jdeš, ale když
z hodv jedeš, teprv chval kvas." Jií došel korun}'' pro zásluhy otce

svého, jenž vrn s Žižkou ve spolku bojoval. Potom vedl stkvly
dvr královský, stkvlejší než nkdy sám císa Karel, i nemaje k tomu
dosti penz, inil kivdy vdovám i sirotkm. Bh za trest vzbudil proti

nmu Zdeka ze Šternberka i krále Matiáše. Byl to též trest boží proto,

že se Jií protivil knžím Táborským, kteí svtlej i pravdu zvstovali,

nežli knží Rokycanovi ... Po hádání u Hor}'' vyhlášeni jsou Táborští za

bhidné. ,,A potom je z Tábora pobral a do Prahy na rathouz do vzení
dal. A když král Ladislav ml pinesen býti do Prahy k korunování,

aby nebyli propuštni, kázal je z Prahy z rathouzu svésti na svj zámek
Podbrady a tu je skrze pana Hrzu zmoil." — Další vypravování
dotýká se již poátkv a prvé doby Jednoty bratrské. Mimo to ujímá
se br. Tma velmi horliv ,,chudých lidí" proti útiskm, které od vrch-

ností na n šly. ,,Dejž pán Buoh všemohúcí králi J. ^Iti i radám jeho,

aby ponechaje vcí božských i duchovních, ješto sou nesnadné k sroz-

umní pravému, i obrátil se k vcem nižším svtským, ješto sou daleko

snadnjší, aby pihlédal podle povinnosti i ouadu svého k knížatóm,

*) Tato slova vzata jsou z Cbelického Repliky proti Rokycanovi
[Listy íilol. 1898. str. 261].
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ku panóm, k rytístvu i k zemanóm, od nejvyšších do nejnižších, kterak

se k chudým lidem mají . . . Nalezl by J. Mt., ani je obtžují mnohými
robotami nespravedlivými a platy divnými znovu vymyšlovanými

nad spravedlnost starodávní i povyšováním mýt, ješto již lidem pro

takové vci jezditi i pškami choditi nesnadno jest. A ty vci vždycky

den ode dne rostou a pibývá jich jako do eky vody po dešti, že již

chudí lidé nevdí sob co dlati s takovým obtížením
;
jedni stoní a ku

pánu Bohu vzdychají a druzí klnou, rotí, zloeí i pekla prosí pánm
svým, a mniši v klášteích nebe; i budete podle oné ei Ducha sv.,

jenž dí: Když se jeden modlí a druhý klne, koho prvé pán Bh uslyší?

A také dje se podle onoho písloví: Král daleko a pán Bh vysoko.

Pakli se kdy k králi J. Mti z nouze své utekou a král j. Mt dá jim list

ku pánm jich, aby jich nechali pi spravedlivém, a oni s radostí beiou

se domv, majíce za to, že již bude polehení: a když list dadí, kdež

sluší podle ádv svých, tu je páni uhánjí a chlapv i zrádcv nadadí

a dlouhou kapitolu uiní, že na svého pána žalovali králi ... A pán

doekaje jich dom, vsází a nkteré ode co lípu, a potom bude dvakrát

he."

Podobného obsahu jest kratší ^^psaní br.Tmy píjmím Pelouckého^
kteréž uinil urozenému pánu, panu Vilímovi z Pernšíeina z píiny po-

kušení toho asu na Jednotu pišlého zastavení zhorv a služeb Pán."
L. 1509. A. III. 1. 282a—287a. [Vyd. Arch. eský XVI., str. 36—41.]

A když také v Litomyšli, kde ped tím Bratí tšili se pízni a ochran,

panem Kostkou z Postupic sbor zastaven, bratr Tma napsal ,,ceduli

panu Janovi Kostkovi, tomu Tlustému", jak nadpis v A. III. 1. 290 (ke

konci: ,,datum Prerovie in die Agnetis 1509") zní. „I divno mi," dí

v listu tom, ,,kterak ste se zapomnli dobré a slavné pamti panem
otcem svým i paní matky své i panem bratrem svým i jiných pátel,

že jich v tom nenásledujete, kteíž všickni pivoty své skonali sou v nadji

boží ve víe bratrské." Když pak Jan' Kostka odpovídaje {Odpis pana

Jana Kostky A. III. 1. 291a—293a) mimo jiné se také hájil známou
vtou, že poslušnost lepší než obt, a dodal, že pedkové a pátelé jeho

k panství Litomyšlskému skrze poslušenství a vrnost pišli, napsal

br. Tma ;,ceduli druhou panu Janu Kostkovi" (A. III. 1. 293b—298b) ve

které odpovídá: ,,že ste se V. M. velmi omýlili, by pedkové V. Mti.

panství Litomyšle skrze poslušenství dosáhli . . Nejprve uroz. pan

Vilém, pradd V. Mti, by byl poslouchal pána svého tím poslušenstvím,

kteréž vy oslavujete . . ., byl by dosti málo ml, ale když podle Zižky

Zigmunda, krále ímského, neposlouchal, ale jemu se protivil, tudy

Litomyšle dosáhl, a když potom téhož císae Zigmunda poslechl a k jeho

rozkázání bratí svých milých v Hradci dobýval, tu jemu pán Bh to

poslušenství u Vysoké zaplatil, že nebylo se z eho radovati, ale více

plakati. A dd V. Mti jedva té odplaty ušel a panuje v panství Lito-

myšlském, potom po nkterých letech konec vzal. A potom to panství

spadlo na pana Zdeka, bratra jeho a strýce V. Mti. A když pan Zdenk,
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strýc V. Mti, neposlouchal vyšší moci císae ímského s papežem, než
poslouchal krále Jiího, kterýž byl neposlušný toho, ehož právo bylo
poslouchati; i zaplatil jemu pán Bh to neposlušenství a více k tomu
pidal, že Táborské knží zhubil a Bratím se protivil, i odjalmupán
Bh království a jinému dal ... A když pan Zdenk, strýc váš, pidal
k prvnímu neposlušenství, aby poslouchal pána svého. Bratím se

protivil a je divn trápil, astým ped sebou stáváním, vzením i jinak,

a tyi na Rychmburce umoil, a více toho initi se chystal: i nedopustil
jemu toho pán Bh všemohúcí, než neposlušenství i poslušenství— obé
jemu u Zvole zaplatil. A potom se panu otci vašemu dobré pamti
to panství dostalo, kterýžto neposlouchal pána svého, kteréhož slušné

i poctivé i hodné bylo poslouchati podle vašeho dvodu, aby trápil

Bratí, než radjše všecko dobré inil a skutkem to ukazoval, že od-
kudžkoli Bratí vypovdli, neb z královského panství, všecky pijímal,
a proto panství Litomyšlské neztratil ... A dal jemu to pán Bh . . .,

že jest Litomyšl za nho oslavena, na lid i na emesla, ješto za pedkv
jeho a vašich nebyla tak oslavena, neb i pustá místa na rjoiku v Lito-

myšli osazena a na valích a jinde domv nových nastavli, kdež jich

nikdy prvé nebylo. A když v dobré nadji dokonal, spadlo panství
Litomyšlské na pana bratra vašeho i na vás, A pan bratr V. Mti, drže

první místo v zpravování, byl také neposlušný, neb odkudž Bratí
vypovdli, pijímal jest je . . . Za jehož panování také Litomyšl
pioslavena, že na hrad mnoho domv postaveno, ješto jich nikdy
nebylo. A když ho pán Bh ráil pojíti z tohoto svta, zpravování na
V. M. spadlo, majíce pak ostrý vtip i moudrost, zpravujete, až se mnohým
stýšt a lidé pod V. Mti sršlaví, nkteí netoliko z Bratí, ale i z jiných,

pry se sthují ..."

45. 1503. Apologie neb konfessí. Ke konci: ,,Datum in die crucis

1503." A. IIL 1. 227a—280a. [Vyd. Palmov L 2, 157—246.] Jest to

bezpochyby spis br. Lukáše Pražského. Sr. Quellen und Unters. I, 39.

Výatek tamtéž.

46. 1510. Spis o obnoveni církve svaté a duovodové sloužící k v-
domosti, že jest se v Jednot bratrské stalo, uinný od br. Lukáše Pražského.
L. P. 1510. Rukopis universitní knihovny XVII E 31. Sr. Quellen und
Unters. I, 42. Výatky tamtéž.

Tak zvaná ,,malá strana" mimo spis tený na schzi v Chlumci
r. 1496, ve kterém o stycích Bratí s Valdenskými zmínka se iní (A. IV
1. 50a—58a: sr. Quellen und Unters. I, 29), pispla spisem, který

v A. IV 1. 106a—109b nadepsán:

47. 1523. ,,Toto sepsání krátké uinno jest od Bratí tch, kteí od

ímské a eské jednoty odstoupili . . ., k žádosti nkterým Bratím, kteíž

pi poátku zaínání jich nebyli . .
." Ke konci: ,,V Voticích v nedli

den všech svatých. L. 1523." V tomto sepsání se líí hnutí náboženské,

které za Ladislava na Morav vzniklo a do Cech peneseno bylo, kde pak
se vznikající Jednotou splynulo, Br. Lukáš za pvodce prohlásil —
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nevíme bezpen, zdali právem — Amosa, jednoho z pedních Bratí
malé strany, který, když Lukáš psal, již byl zemel, sepsání pak samo
za ,,matlaninu píbhv pravých i nepravých, ano ani k víe podobných".
Soud br. Lukáše jest nespravedlivý. Sepsání hlavn v tom jest chybné,

že hnutí,, které líí, peceuje, jako by bylo hlavním pramenem, z nhož
Jednota vznikla. Ale bez ceny není, a nelze pochybovati, že s té strany

vznikající Jednot lenv pibylo. Již Lasicius sepsání ono, kterého

mu br. T. Turnovský dodal, do svého díla pijal, avšak nikoli v pvodní
form, nýbrž s mnohými zmnami a dodatky, z novjších djepisc
pak Gindely pes píkrý soud Lukášv pramene toho zase užil (v. I, 19

až 20 podle Lasicia).

48. nejdíve 1525. [Br. Vavince Krasonického spis proti Caherovi

o svátosti tla a krve Pán.) Ruk. ve Zhoelci. Výatky [v Gollové

lánku Zpráva o eských rukopisech ve Zhoelci] v C. C. M. 1878,

391—404. — Jiný spis Krasonického pro djiny staré Jednoty bezpo-

chyb}'' dležitý ztracen, t. ,,0 uených". erpal z nho Jafet. [Spis

,,0 uených" nalezen v rukopisném sborníku získaném r. 1905 pro

knihovnu C. Musea (sr. Zíbrt, Sborník skladeb br. Vav. Krasonického,

C. C. M. 1906; musejní signatura: V. F 41), ale dosud nevydán. Vznikl

okolo r. 1530 a valná ást jeho pešla skoro beze zmny do Blaho-

slavova spisu ,,0 pvodu Jednoty bratrské" z 1. 1550—1, jejž v rkp.

mus. IV. H 8 objevil a r. 1902 vyd. N. V. Jastrebov (ve spisech petro-

hradské akad.) ; srov. Jastrebov, Br. J. Blahoslava spis O pvodu
Jednoty bratrské v C. C. H. 1902.]

49. 1527. O pvodu Jednoty bratrské. Bludné a spletené psaní

odtriencv nkterých s odpovdí na n napsanou od br. Lukáše, v níž se

o pvodu bratrském dostaten a pravdiv vše vypisuje. Ke konci: ,,Anno
1527". A. IV 1. 105, 110a—122b. Sr. Quellen und Unters. I. 45. Vý-
atky tamtéž. Jak z nadpisu patmo, rozeznati lze ti ásti: sepsání

nahoe dotené, polemiku proti tomu, vypravování o pvodu Jednoty,

vlastn o vzniku a prbhu hnutí husitského vbec. Jest to, jak se zdá,

poslední spis, který z pilného péra Lukášova vyplynuv, nad jiné jeho

práce jednoduchostí slohovou a srozumitelností vyniká, což se snad

také tím vysvtluje, že obzvlášt pi vypravování o dob ped Jed-

notou bratrskou užito vydatn njakého staršího spisu nám ztraceného,

který snad také znám byl br. Tmovi, s jehož vypravováním se nkdy
spis Lukášv shoduje. (Tma sám pi zmínce o válce husitské odvolává

se na ,,eskou kroniku novou, která o tom šíe oznamuje". Mimo t©,

jak se zdá, užil Lukáš též psaní Tmova.)

Spis Lukášv rozdlen na kratší odstavce se zvláštními nadpisy-

A sice :

O pvodu strany zavedení známosti. Valdenští vzbudili Viklefa,

jenž byl u krále Anglického kaplanem. ,,Ten svým kázáním obrátil

po sob mnohé obecné, knží pemáhaje uené, obrátil i pány, až i krále,

tak že biskopóm i mnichóm zboží pobrali." Ale když Viklef i král
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zemeli, pívrženci onoho z Anglie vyhnáni i ušli do jiných zemí, ,,a zvláš

do Drážan. A odtud potom nkteí pišli do Cech a kolej svou zvláštní

blíž sv, Valentýna mli a hádky s uenými mistry a koleaty majíce knih}'

jeho (Viklefovy) rozpisovali..."

O pvodu M. Jana z Husince. Pokud kázal na zavedení lidské

vbec, knží na to nevelmi dbali. Ale když se obrátil proti papeži

i jiným, bouili se proti nmu (sr. St. letop. str. 7 a 14). Ale on na to nic

nedbal, neb na ruku ml krále Václava. ,,A královna s svým komorníkem
Janem Žižkou na kázání bývala" (sr. Tomkova Jana Žižku str. 9). Do
Kostnice šel proti vli králov, který ho varoval, aby glejtm bratra

jeho nevil . .

O pvodu Jana Žižky, komorníka králové (sr. Quellen und Unters. II,

49). Když v Cechách pokušení náramná na knží i na lid pidržující se

uení mistra Husi pišla, Žižka radu bral s mistry i s knžími, mohlo-liby

tomu odpíráno býti protivenství mocí svta skrze boje. A oni odpovdli,
že možná; písma sebravše, i dali jemu. A on uviv i bojoval, maje
knží nkteré Táborské i lid s sebou. ,,A o tom viz v kronice jeho šíe."

[Týká se snad Kroniky o Žižkovi, kterou z rkpu. XV. stol. r. 1878 vyd.

Goll zárove s Vypsáním o M. Jeronýmovi.]

O pvodu lidu, knží a msta Tábora. Zde sympaticky se spis zmiuje
o tch, kteí upáleni v Klokotech.

O pvodu Rokycany a odporu s Tábory. Podobn a asto do slova

tak, jako Tma Peloucký v listu panu Albrechtu ze Šternberka. —
U Hory potom Rokycana stranu ímskou vedl a Táboi mocnými
dvody odpírali, jakož Kronika toho všeho Táborská obšírn sepsaná

oznamuje.— Jiík z Kunštátu pitáhl k Táboru, kdež knží nkteí shro-

máždni byli, majíce zaslíbení, že jich nikoli nevydadí. A když ležal

u Tábora tetího dne, poddali se i knží vydali sou jemu. A on je zjímav

vsázel do vzení, nkteré na Podbrady jako Biskupce s Vavincem
a s jinými a jiné na Litice. A nkteí zase se navracovali k Rokycanovi
jako Lupá s jinými, a zstávali proto v drahném rozdílu, s strany

známosti zavedení i kázání, a tch nemálo bývalo."

Nadpisy následujících odstavcv jsou: O pvodu Bratí strany

osob asu toho.— O pvodu ádu mezi nimi ped zízením.— O píinách
i pvodu ízení sluh k pravd.—O ízení, ustanovení i potvrzení na knžství.

— O poctivosti biskupství odevzdání. (Sr.Quellen und Unters, 1, 113—114,

kde tyto ti odstavce otištny.) — O pvodu první služebnosti ktu. —
O píinách pokušení a trplivosti.

Spisem Lukášovým, z nhož od jiných asto erpáno, zavírá se

ada vlastních pramenv pro starší dobu Jednoty bratrské. U pozdjších

od Blahoslavovy Summy z r. 1556 zaínaje o poátcích Jednoty málo
více se nachází, k dalším pak djinám jejím v prbhu 15. století již

jen nkteré neetné nové píspvky (sr. Quellen und Unters. I., a sice

odstavec J.Cameraxius, str. 63 násl. a poznámky k BlahoslavovSumm
str. 53 násl.) se vyskytují. To platí i o spisech Jafetových, pokud
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jeho zprávy nám ze starších pramenv ješt neznámé vbec obstojí,

akoli Jafet znal nkteré prameny pro nás ztracené (sr. Quellen I.,

strana 80 násl. [a zde poslední dodatek kapit. VI.]).

Pozoruhodná vc jest, že již v nejstarších spisech z" jednoho pramene
do druhého vjrpisováno, na p. pi vypravování o volb a svcení prvých
knží Jednoty, a že tradice o nejstarší dob Jednoty dosti záhy zanikla.

Souvisí to snad také se spory, které vznikly na sklonku století 15.

Vítzství velké strany djepisecké innosti v Jednot s ohledem na
starší dobu její, nemýlím-li se, neprosplo.

Vytýkám-li spis Lukášv z r. 1527 za hranici, pi které se vlastní

prameny koní, rozumí se, že všecky zprávy v tchto pramenech ob-

sažené kez kritiky pijmouti nelze. Zejména teba vážiti, kde a jak se

ponejprv nkteré udání vyskytuje, aby se podle toho urila vrohodnost
jeho, bez pepiaté skepse, ale také bez slepé dvry. I nelze se diviti,

že pi tom nejednou prameny z doby Lukášovy ustupují ped prameny
,,starých Bratí". Než v tchto pramenech v nejvlastnjším slova

smyslu skoro všude vadí pílišná jich strunost a zlomkovitost: nejsou to

spisy historické, nýbrž apologetické. Jednotlivé rysy z nich vynikající

teba doplovati, aby obraz úplný povstal. Než — jest dovoleno tyto

doplující áry s touže jistotou a ostrostí vésti jako rysy základní?

Tuším, že nejednou teba se spokojiti lehkým toliko naznaením, t. j.

pravdpodobností, na kterou vbec pi historickém badání tak asto
odkázáni jsme, kde bychom jistoty si páli a ji oekávali.



I. Posluchai Rokycanovi. — Nábožní Vilémovští. —
Bratí Chelití.

Ti, kdo zakládali Jednotu bratrskou, pokoušeli se o to. aby

skutkem uinili a církevn ustrojili náboženskou spolenost, jež

by stála na základ, který Petr Chelický svým uením byl položil.

Na tomto základ potrvala pak Jednota v prvých desítiletích po

svém založení.

Avšak ani Petr Chelický sám není zakladatelem Jednoty,

ani uení jeho, když v známost jiných vešlo, samo Jednotu do

života nepovolalo. Když povstávala, byli v echách mnozí, kdo

cítili, že hnutí husitské nedosplo k cíli, ke kterému smovalo

na poátku svém a který nebyl než náprava života náboženského.

Zstávajíce ve svazku se stranou podobojí, sestupovaH se ti, kdo

takto smýšleli, v jakési jednoty, ve volné náboženské spolenosti,

tvoíce kruhy, jichž stedem obyejn byli knží vynikající ná-

božným životem nebo darem umní kazatelského. Tyto volné

jednoty jsou starší Jednoty bratrské, která vlastn s poátku není

než jednou z nich. Ona sama z nich vyrostla jako strom z koen,

z nich vznikla, jako eka z pramen se sbírá. Ze však k tomuto

dalšímu vývoji pišlo, že jedna z jednot, odluujíc se tím od strany

podobojí, zvláštní církevní sob dala ády, k tomuto obzvlášt

pispla známost, které nkteí její lenové o Chelického uení

nabyli. Není-li tedy Chelický zakladatelem Jednoty, jest pece

spolupvodcem jejím. Vlastním zakladatelem pak jest bratr

eho.
Nedlouho po nastoupení krále Vladislava Bratí, vzpomí-

najíce onch dob, v listu k rad a starším Starého msta Praž-

ského dí: ,,Známo jest naše obcování v Praze mimo jiná msta,
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kterak sme kající život vedli, poslúchajíce mistra Rokecana i jiných,

kteiež se j eho pidrželi ; a zvlášt také rady sme brali i v pítomnosti

bývali knze Martina Lupae, knze Jana Opony, také v Vilé-

mov, v Divišov, nkteí i v Chelicích, nebo z tch stránek jest

poátek našeho shromáždme." [Bidlo 258.] Ptáme-li se dále, který

z pramen, ježto pozdji v jednu Jednotu bratrskou se slily, za

hlavní pokládati lze, svdectví práv uvedené, jakož i jiná, za

takový hlavní pramen zjevn vyhlašují ,,posluchae Roky-
can o vy".

Pevratem, zpsobeným Jiím Podbradským r. 1448, stalo

se, že se Rokycana uvázati mohl v ízení knžstva podobojí v celé

zemi. V následujících potom letech daly se pokusy o smír mezi

církví a stranou podobojí, a sice tak, aby církev uznala kompaktáta

za platná a potvrdila Rokycanu jakožto arcibiskupa. Pokusy tyto

se nezdaily. Když pak mladý král Ladislav ve vládu se uvázal,

zstával Jií Podbradský vždy prvou po králi osobou v zemi, než

Rokycana nenacházel u mladého panovníka pízn žádné. Nadje
na urovnání náboženských pomr v zemi smíením s církví na

základ kompaktát mizely a Rokycanovi samému hrozilo nebezpeí,

že jako kdysi za Zikmunda bude pinucen ustoupiti zase z místa,

které r. 1448 byl zaujal.

Ktm darm ducha, kterými se mistr Jan z Rokycan pedního

místa v duchovenstvu strany podobojí domohl, náleží také umní
kazatelské, kterým znamenit vynikal. Od r. 1448 držel faru

Týnskou. etní posluchai se shromažovali na kázáních jeho.

Dovedl hýbati srdcem lidským. Mluvil k lidu mluvou lidu. Slova,

která dosud živ v jeho Postille se ozývají, vydávají píznivé sv-

dectví o Rokycanovi. Z nich totiž poznáváme, že mu nebželo

toliko o kalich a o arcibiskupství, nýbrž také o nápravu mravv
a o povznesení náboženského života v lidu eském. Mluvil prost

a srozumiteln, živ a dojímav, mluvil mluvou lidu a nikoli ue-

nými formulemi theologických traktát. Slova jeho vycházela

ze srdce a šla k srdci.

Na svých kázáních Rokycana poslucham svým vykládal,

že Zákon boží jest nejvyšší všech zákon a že všecky jiné zákony

a všecka jiná práva, jež moc státní neb církevní stanovila neb

vydala, mají se spravovati Zákonem božím. Státní moci zejména

ukládal povinnost nad zachováním Zákona božího bdíti a pestup-



63

niky jeho kárati a trestati. Avšak Rokycana litoval, že moc
svtská obyejn tohoto úkolu svého si nehledí ; tžce nesl zej ména,

že tetí artikul Pražský, podle kterého zjevné nkteré híchy a zlo-

ády veejnou mocí svtskou kárati a odstraovati se mly,
skutkem se nestal.

Zákon boží, nejvyšší všech zákon, jest obsažen v Písm
svatém, ale mimo Písmo podle Rokycany též ve spisech otcv
církevních, v knihách ,,devních svatých". Že tmto víry od-

pírají, že vše toliko Zákonem dovoditi chtí, v tom Rokycana

spatuje zvláštnost kacív. Podle nho ze slov ,,devních svatých"

poznáváme víru staré církve. Církvi pozdjší a zvlášt církvi své

doby Rokycana tak velké vážnosti nepikládal. Není tak mocná,

neku-li mocnjší nežli slovo boží. Vzorem nám též není, jako není

uitelkou neomylnou. Jesti v úpadku a úpadek její jeví se pede-

vším v úpadku knžstva. O zlém a z\'Thlém knžstvu, jak se

zdá, Rokycana velmi asto kázal, nejastji o híších a nedo-

statcích veškerého lidu. "Qpadek lidu plynul podle nho obzvlášt

z úpadku knžstva. Aby náprava se stala, Rokycana na knzích

žádal, by svdomit povinnosti své plnili, obzvlášt aby pi zpovdi
nerozhešovali lehkomysln každého napoád, kdo jen se zevnjším

a povrchním pokáním k nim pistupuje a potom nehodn svátost

tla a krve Pán pijímá. Rokycana by si byl pál, aby se zavedla

písnjší káze církevní. Sám uinil k tomu poátek, že jména

osob, které svým životem pohoršení dávaly, s kazatelny pro-

hlašoval ; ale pro odpor, s kterým se pi tom potkával, hned na

samém poátku toho zase zanechal. A také o zavedení tžšího

trestu, totiž klatby, jež by záležela v tom, že by híšníci se ne-

pipouštli k svátosti veee Pán, se pokusiti nemohl, a takovou

klatbu schvaloval. Nezbývalo tedy, nežli aby, jako knží napo-

mínal, by horliví a svdomití byli v úad svém, také lid

vybízel a k tomu vedl, aby sám dobrých knží se pidržoval, aby

jich nauení pamtliv byl, aby k jejich zpovdnicím pistupoval

a od nich svátosti pijímal. Jestliže Rokycana na kázáních zlé

knžstvo zjevn káral, inil to vždy s dostatenou opatrností, by

v posluchastvu jeho nepovstávala nevážnost k úadu knžskému
vbec, jehož dležitost pi svdomitém plnní povinností rád

a horliv vynášel. Ale pouhé zevnjší pijímání svátostí teba

od nejlepšího knze bez opravdového vnitního polepšení proto
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pece za dostatené nepokládal. Rokycana vyhýbal se výstedním
názorm, které v dob jeho najednou na dvou stranách se vysky-

tovaly, vole nejradji mezi obma cestu prostední. Tak také

mluv o pímluv svatých varoval ped pílišným spoléháním

na ni, ale též nechtl, aby lehce vážena byla. ,,Dajž nám, milý

Bože," dí Rokycana, ,,v prostedek uhoditi!" Podobn soudil

také o post, k nmuž každého dosplého zavazoval, pipomínaje

však, že zevnj ší pst bez vnitního nic neprospj e. A tak i v j iných

vcech Rokycana prostední cestu hledal. Neml za to, že by
kesan nikdy váliti neml, ale káral pece mezi svými rodáky ty,

kdo emeslu válenému se oddávali; trest smrti za nedovolený

mezi kesany nepokládal, ale pece varoval, by kvapn a pro viny

nedostatené jako pro zlodj ství k smrti odsuzováno nebylo. Chu-

dobu konen nepokládal za podstatnou ást v obraze pravého

kesana, maje za to, že bohatství pi všem nebezpeenství, které

s ním spoj eno bývá, pi dobrém užívání také k spasení prospšno

býti mže.
Mezi posluchai Rokycanovými mnozí slovy jeho hluboce

dotknuti i pohnuti bývali. Sím od nho rozsévané poalo klíiti

v nich. I poznali se mezi sebou a st3%ali se spolu i mimo kázání

mistrova, tvoíce jakousi volnou jednotu. Poátek svj vzal tento

užší svazek mezi posluchai Rokycanovými nejspíše r. 1453

až 1454.

Poueni o cen dobrého knze a též o nebezpeenstvích, která

pi zlém knzi hrozí, posluchai Rokycanovi ohlíželi se po dobrých

knzích a zbožném lidu. Nkteí z nich podnikali bezpochyby

cesty do jiných míst, ze kterých povst chvalná vycházela. Bu-

doucích Bratí zmocnil se jakýsi nepokoj od místa k místu je

pudící, který asto na poátcích hnutí náboženského spatujeme

a ve kterém vnitní pohnutí a duševní úzkost a strach o spasení se

zraí. Posluchai Rokycanovi navštvovali knze chvalné povsti,

jako byl na p. knz Jakub v Divišov, zvlášt pak vábil je k sob
Vilémov, kde doufali, že oboje naleznou, dobrého knze i dobrý lid.

O,,nábožných Vilémovských" se nám zachovaly

nkteré narážky v nejstarších pramenech bratrských, skrovné

sice, z nichž však pece patrno, že Vilémovští nebyli zvláštní

stranou náboženskou neb dokonce sektou. Bezpochyby, že

zvláštnost jich hlavn v tom záležela, že horlivost náboženská.
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ano i jakási exaltace, která jinde již byla utuchla, u „nábožných

Vilémovských" ješt trvala. asté pijímání, pro které již Matj
z Janova byl horlil, jim bylo oblíbené. A v té své horlivosti, jako

nejspíše nkdy také Matj z Janova sám, než auktorita církevní

vrchnosti ho pokárala, tak daleko šli, že u nich i híšníkm ped
pokáním svátost podávána. Pipisovali patrn pijímání svátosti

jakýsi zázraný úinek, majíce za to, že psobí zahlazení híchu

i obrácení lovka, uzdravení nejen duše, ale také tla, aspo pi
šílených, které nejspíše za posedlé pokládali, S tmito výsted-

nostmi i s jinými vcmi, které ve Vilémov našli, nesrovnávali se

posluchaové Rokycanovi, majíce na pamti uení mistra samého.

Vedle ,,nábožných Vilémovských" poutají naši pozornost

obzvlášt ,,bratí Chelití". lo tchto platí, co svrchu

o onch eeno: nebyli ani zvláštní stranou ani sektou nábožen-

skou. Byli to pátelé Petra Chelického, lidé s ním stejn smýšle-

jící, z nichž nkteí snad trvale v Chelicích byt svj mli, kdežto

jiní tam jen asem picházeli. Oni spisy Petra Chelického ítali,

oni jej k skládání jich pohádali. V tom smyslu byl Petr Chelický

pvodcem, hlavou a stedem ,,bratí Chelických". Zdali mezi

nimi byl nkterý knz, nevíme bezpen ; ale zdá se, že nebyl, sice

by v nejstarších pramenech bratrských zmínka o tom se byla asi

zachovala.!) Také bratí Chelití asi málokdy s knzem se setkali,

j enž by rigorosním požadavkm Petrovým byl vyhovl. Jim platily

více vnitní náboženské smýšlení a život zbožný a v pravd ke-
sanský nežli zevnjší bohoslužba, i svátosti k ní poítaje, jichž sice

nepodceovali, které však neradi pijímali z rukou nehodných,

což obzvlášt platí o tle a krvi Kristov, která i jim mezi svátostmi

první místo zaujímala. Toliko hodné pijímání —hodné se strany

pijímacího i podávajícího — svátosti této a horlení pro toto

hodné pijímání bylo, jak se zdá, zvláštní známkou bratí Chel-

ických, kterou se od nábožných Vilémovských lišili. A není divu,

že s nimi proto i do sporu se dostali. Zajímávo jest pak, že ob
strany spor svj na Rokycanu k rozsouzení vznesly, což svdí
o velké vážnosti, které u mnohých tehda požíval. Rokycana pak

rozhodl, a vždy opatrn, ve prospch Chelických, aby, pokud

možná, jen hodní ku pijímání pistupovali. A snad to byl práv

1) [Bidlo, Akty I., 323, p. 1, soudí ze zmínky ve spise ,, Kterak se

lidé m:ijí míti" (. 29), že mezi Chelickými bratími byli knéži.]
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tento spor, který jemu byl pohnutkou, aby posluchae své, kteí

s tím, co ve Vilémov shledávali, spokojeni nebyli, k Petrovi

Chelickému a bratím jeho odkázal.

Ze zmínek, s kterými o tom v nejstarších pramenech se setká-

váme, vychází na jevo, že Rokycana sám své posluchae k tomu
ml, by s Petrem i s Chelickými se seznámili. I dovídáme se dále,

že nkteí z nich do Chelic picházeli, Petra samého poznali

i pak se spisy jeho se seznamovali. I jest to vc pozoruhodná

v nejednom ohledu, že Rokycana tak se zachoval, akoliv Petr

Chelický tehda již byl svou ostrou repliku proti nmu, onen od-

povdný list mistrm a stran podobojí vbec, napsal. Jest tedy

patrno, že i potom a pes tento spis njaké spojení mezi Chel-

ickým a Rokycanou trvalo a že oba mužové, akoli se v mnohých
vcech nesrovnávali, pece jeden o osob druhého dobré mínní
mli.i) Radikální smr Chelického Rokycanovi nevadil: však

on sám s mnohými písnými zásadami Petrovými se srovnával

anebo se k nim klonil, jako co se týe kázn církevní, teba vše-

obecné provádní jich vcí se mu nemožnou zdálo. Než u tch,

kteí jemu nejblíže stáli, u jeho vlastních posluchav, nebylo

pekážky, aby od jiných smrem písnjším se nelišili.

Krátká zmínka v pramenech bratrských, že posluchai Roky-

canovi ,,s Petrem Chelickým mluvili a písma jeho etli", jest

poslední slabý paprslek, jenž do temna osobu jeho obkliující

vniká. I zdá se, že práv v té dob koní se život jeho, asi mezi

r. 1455—1457, avšak jednota bratí Chelických že nejspíše ješt

nkterou dobu potrvala, zstávajíc ve stycích s posluchai Roky-

canovými, i když Prahu opustili. Jaký úinek pak jejich známost

s Petrem Chelickým i spisy jeho mla, objeviti se mlo teprve

pozdji.

Posluchai Rokycanovi oddlili se od svého uitele a mistra

nejprve místem. Stalo se to, jak tradice pozdji písemn zazna-

menaná vypravuje, v poslední dob krále Ladislava neb hned

na poátku vlády Jiího Podbradského a sice se svolením, ba

piinním Rokycany samého, jenž svým dosavadním poslucham
na Jiím vymohl, aby na panství Litickém, majetku pán z Po-

dbrad, osaditi se mohli. V pozdjších spisech se proti Rokycanovi

Sr. co F. Schulz v Osvt (1875) na str. 212 podotýká.
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vyslovuje výtka, že to uinil, aby se svých posluchav, kteí se

prý jemu samému již nepohodlnými stali, slušným zpsobem
zbavil.i) Než podezení takové v nejstarších pramenech potvrzení

nenachází. Nemáme sice o tom o všem uritých a podrobnjších

zpráv, ale lze za to míti, že budoucí Bratí hluk hlavního msta
odpuzoval a že v nich samých touha a pání vznikly, aby založili —
ne ješt novou stranu, ale pece novou spolenost náboženskou,

jako již prve takovou ve Vilémov byli poznali, která by však je

úplnji nežli tato uspokojovala. Že proto v pomru jich k Roky-
canovi ješt nepíznivá zmna nenastala, vysvítá obzvlášt z toho,

že pi svých dalších stycích s bratími Chelickými jeho dozoru se

podizovali, tak že spisy Petrovy, bezpochyby takové, které jim,

pokud v Praze hlavní sted svj mli, ješt známy nebyly, když
jim potom do Kunvaldu dodány, mistrovi posílali a pedkládali.

K nim patil též spis jeho ,,0 obraze šelmy". Rokycana pak,

akoli s replikou proti nmu napsanou namnoze do slova se

srovnává, ode tení jeho svých nkdejších poslucha neod-

razoval.

Doklady a dodatky.

1. Nkterá udání asová.

Prvé datum o djinách vznikající Jednoty s dostatenou
.uritostí a bezpeností lze stanoviti pomocí Prvého psaní k Roky-
canovi, ve kterém se váha klade na kázání Rokycanova ,,zvláš
toho roku, když král mladý kraloval" [Bidlo 2]. Toto udání se
hodí k pobytu krále Ladislava v Praze 1453—^1454. Pišed totiž

do Prahy v íjnu 1453 ke korunovaci, zstával tu až do listopadu
1454. Tak místu tomu také rozumí Palacký v Djinách IV.,

1, str. 422—423 s citátem ze spisu ,,Bratí za krále Jiího v úzko-
stech", do kterého ono místo ze psaní Rokycanovi pešlo. Kr. 1453
až 1454 jakožto k dob, kdy mezi posluchai Rokycanovými pro-
bouzelo se hnutí, jež konen k založení Jednoty dosplo, vede nás
také následující místo ve spise ,,Za krále Jiího" (1468): ,,Vzte,
že nkteí od poátku M. Husi hledali sou (t. pravdu) ....
A tak mnozí nkteí (t. Bratí) od drahn let, jakož mnohým známo
vám jest, i v Morav, zvlášt pak již tchto let od patnácti, kterak
sme mezi vámi obcovali." [Bidlo 654.] — R. 1454 uvádí též Came-
rarius jakožto rok, od kterého se vlastn Jednota pipravovala.
Do té doby anebo hned potom (1454^—1455) pipadají styky

1) Což také novjší historikové opakují, nap. Palacký (IV., l,str.4'2(i).

5*
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s Vilémovskými, po nich teprve následuje seznámení s Chelickým.
Podle Prvého psaní totiž kázání Rokycanova, zvlášt ,,za krále

mladého", mla ten úinek, že posluchai jich hledali dobré knze
i dobrý lid i obraceli se ke knžím, kteí mli nejlepší povst, i od
nich služebnosti pijímali. Styky s Vilémovskými jich však ne-
uspokojili. A tu schválil jim Rokycana Chelického.

O píchodu Bratí na Liticko nco podrobnjší zpráva se

vyskytuje nejprve ve spise Lukášov z r. 1527 (. 49), kde se

o Bratích vypravuje, že ,, prosili mistra (Rokycanu), aby se

k králi pimluvil, aby jim dal místo k obývání na Litickém zboží

v Kunvald za Zamberkem ve vsi. I dopustil. A tu se mnozí
vrní shromáždili netoliko z obecného lidu, ale i z rytíského
i z knží, až nkteí tu i stavení vzdlali. I pidrželi sou se knze
Michala, faráe Žamberského, a od nho služebností požívali". —
Letopoet 1457, s kterým zpráva Lukášova doslovn vzatá se

nco rozchází, jelikož Jií Podbradský za krále zvolen byl teprve

r. 1458 v beznu, nenachází se díve ve spisech bratrských nám
zachovaných než až v Blahoslavov Summ, pi emž se Jií již

králem nazývá. [Ve spise ,,0 pvodu str. 19 Blahoslav praví, že

Bratí odešli na Liticko se svolením ,,mistra Rokycana a krále
Jiího," neudávaje roku]. V tak zv. Blahoslavov Historii se vypra-
vuje o osazení Bratí v Kunvald slovy Lukášovými k r. 1458.

Camerarius má r. 1456, než \'ypravuje vlastn tutéž vc dvakráte,

jako by r. 1456 byli odešli z Prahy jen nkteí, potom a sice po
r. 1461 také jiní. Na druhém míst vypravování Camerariovo
není než latinská parafrase slov Lukášových. Lasicius na jednom
míst udává r. 1456 (dle Cameraria), na druhém r. 1457 ; na tetím
s Camerariem podruhé — po r. 1461 — Bratí z Prahy na Liticko

posílá.

Z toho vidíme, že ani rok, kdy poali Bratí v Kunvald
se osazovati, zcela urit zjistiti se nedá. Bud teba k vypra-
vování Lukášovu pidat r. 1458 neb pijmouti r. 1457, a se tu

již o králi Jiím mluví. Snad odchod Bratí z Prahy spadá do doby,
která uplynula mezi smrtí Ladislavovou v listopadu r. 1457 a volbou

Jiího v beznu r. 1458.

2. Kázání Rokycanova.

O kazatelském umní Rokycanov jest hojn dokladv po
ruce. Z doby ped r. 1448 položil br. Jafet v Hlase strážného

z kázání, které prý Rokycana ml r. 1441 na snme u Hory, vý-

atek: ,,0 knží, kterak vy zle stojíte bez ádu a kázn . . .
."

Týž spisovatel uvádí dále zajímavý citát z njakého latinského

kázání (na 2. nedli po sv. Trojici) o tom, jak škodlivá vc jest,

když knží a duchovní nejsou v pravé a svaté jednot. I pipo-
.doboval prý je Rokycana k vozu o dvojím oji a zapražení koní
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Zpedu i vzadu a aby vozotaji jeden sem, druhý tam táhl. —
Takový obraz dal si vymalovati v svém dom podkomoí Vale-

ovský, maje pi tom namíeno také proti Rokycanovi: a snad

práv proto, že takového obrazu ve svých eech užíval. (Sr.

též u Cameraria p. 79: ,,Atque fertur quidam tunc precipuo

loco in regno Bohemiae confusionem et perturbationem rerum

indicare studuisse pictura quadam, quae typis expressa, multis

exemplaribus divulgáta, nostra quoque aetate est conspecta."

Dále se Valeovský výslovn jmenuje.)

Nejlépe poznáváme ráz i smr kázání Rokycanových z jeho

postilly (viz Goll, Rokycanova postilla, . . M. 1879), sestavené

za krále Jiího, tedy v dob, kdy Bratí Prahu již opustili, bez-

pochyby od Rokycany samého neb návodem j
eho.i) Mimo to máme

v pramenech bratrských krátcí i delší citáty z kázání Rokyca-

nových. Posluchai jeho sami kázání si zapisovali a sob opa-

kovah, jak se výslovn dí ve spisu, ,,Bratí za krále Jiího v úzko-

stech" a v Šestém psaní. Pi tom jest vždy možná, že Bratí

vkládajíce výroky Rokycanovy do svých psaní a spisv i mimo
svj úmysl jich smysl nkdy nco pozmniH, zvlášt tím, že tomu,

co Rokycana s ohradami a za jistých okolností t\Tdil, všeobecnou

platnost dávali. To platí zvlášt pi vtách o zlém knzi, kde

Rokycana asto míní jen anebo zvlášt knžstvo podjednou, Bratí

však vztahují slova jeho na knží stran obou.

První list Rokycanovi (1468) : ,,.... Jakos i ty svdil v svých

kázáních, že ve všecky svátosti dábel vkroil a všech k svému
užitku požievá ; a v tom kázání vypravovals, kterak které požievá,

ustavuje jimi lid v mylné nadji. Také oznamovals v témž kázání,

kterak jich vrní kesané mají požievati k užitku svého spasení,

a dovodils toho písmy apoštolskými a píkladem první církve

svaté. A tak v mnohých tvých kázáních, jakož nám známo jest,

oznamovals mnohé vci, kterak lid zle stojie v víe i v skutcích,

o zvláší toho roku, když král mladý kraloval." [Bidlo 1.]

tvrté psaní Rokycanovi (1468): ,,Jakožs i ty, miste, ekl,

že to jest obiaz šelmy, lid hovadný, tlesný, slovem božieni se

nezpravuje, a Ducha božieho nemá, chodí do kostela, klaní se,

modlí se a svátosti pijímá, klaní se šelm, modlí se Antikristu

a iní sob obraz šelmy, to jest mylnú nadji k spasení. Protož,

M [Po Gollovi psali o Rokj-canové postille, podávajíce z ní ukázky:

Fr. erný. Kokycanova postilla (L. filol. 1894); J. Vlek, Dj. . lit. I. 1,

189 násl.. a zvi. H. Hrubý, Cesk postilly (1901). str. 6(i—150. Viz též

V. Haškovec, Rukopis Rokycanova \'ýkladu na evangelium sv. Jana (L. fil.

1902 a Progr. reálky v Pardubicích 1903).]
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miste, vz, že ta jest píina, pro kterúž sme od knéží tohoto
svta i od lidu, kterýž zpravují, odtrhli se." [Bidlo 20.]

Tamtéž: ,. . , , ty i jiní knžie od toho ste vystiehali, aby
nebylo poddánie (vrchnosti svtské) v tom, co jest proti pánu Bohu.
a to ste za zlé oznamovali písahati aneb na vojnu jeti samému
osobné s zbianí, aby jiné bil." [Bidlo 53.] (Sr. v Postille . C. M.
1879, str. 66, 70, 309.)

Rokycana v listu proti Bratím (1468): ,,Piší také: ,Miste,
kázals, že ke všem svátostem ert a Antikrist jest vkroil.' Znám
to, že sem mluvil, ale ne k tomu úmyslu falešnému, jakož oni
táhnu; neb sem nemluvil k nižádné nepoctivosti . . . svátostem,
ale proti nehodnému požívání . . .

." [Truhlá, Manuálník 44.]

Bratí za krále Jiího v úzkostech: ,,My nkteí . . . pidrželi
sme se M. Rokycana, jeho poslouchajíce mimo jiné všecky za
nkoliko let i kázáni jeho pisic. A zvlášt toho roku, když mladý
král rakouský Ladislav kraloval, mnoho oznamoval o zavedení
lidu kesanského a kterak pezle stojí u viee i v skutcích a kterak
svátostí zle požívají a neádn i služebností kostelních k mylné
nadji svého spasení; a že knží zle vcházejí v knžství, jsouce
žáci nezízení, híchy poražení a neádn ten úad pijímají a zle

ho požívají a zle v nm živi jsú, a ídko se nahodí knz bez híchu
smrtedlného (sr. v Postille . . M. 1879 str. 67). A tak v svém
kázání mluvil, že jsou oni ta nevstka, o níž psáno v Zjevení, že

sedí na šelm, totiž na lidu hovaduém, tlesném, obracujíce jej,

kam chtí, a drží zlatý koflík v ruce své plný ohavnosti, totiž

drže ouad apoštolský v ruce své plný tráveniny jedovaté uení
nepravého. Také i o lidu vypravoval, kterak j est hovadný i zšelmilý

a zemský a že píliš zle stojí pod jménem kesanským, a tak že

sou podobní kesanem pravým jako sv. Petr malovaný na stene

k onomu svatému v nebi, a že se jim všecky vci v podobenství
djí bez pravdy a jakožto hovada zlé vci iní bez studu. A tak
mnohé vci mluvíval o tch zavedeních, on i jiní knží . . .

."

[Bidlo 605.]

Tamtéž: ,, (Rokycana) mlu\'íval na kázáních o kesanech
prvních církve apoštolské a kterak sou ti kesané svat živi byli

a zvolovali lidi ctnostné a moudrostí boží obdarované v ouad
knžský, a kterak sou jich ádn potvrzovali s posty a modlitbami
a kterak sou v tom ouad ádn živi byli ku prospchu spasení

a kterak lidi zízen vedli, aby se híchuov varovali a v lásce pe-
bývali, a což na n pišlo od koho, s milostí trpli, zlého za zlé

neiníce. A že kesan vrný nemá žádnému píina býti k smíti,

neb kesané v první církvi apoštolské žádných pomst neinili,

než kdož neostíhal viery P. Krista a života kesanského, s ním
jednoty nemli, ani jísti ani píti chtli, totiž s tmi, ježto pijali

vieru a dary boží, potom odstoupili skrze blud neb hiech, ta-
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kových mli prázdni býti, jakož apoštolé píší. Tak podlé toho

jsme zpravováni o ádu kesanském od mistra Rokycany.

[Bidlo 606.]
. , , , ,,_ ,

Páté psáni Rokycanovi :
,
Jakožs i ty, miste, k temuz vykládal

z Zjevení knih a na kázání si mluvil, že papež se všemi knžími,

kteíž nenásledují P. Krista v skutcích dobrých a v ctnostném

život, jsú ta nevstka a sedí na šelm." [Bidlo 464.]

Šesté psáni Rokycanovi: „Ajakož také píšeš (t. vlistuzr. 1468),

že bychom ei tvé sob zle brali a zlých smysluov jimi dovodili,

kdož by to inil, zle by inil . . . Než my se k tomu neznáme, neb

když sme koli tvá kázáni mluvili, ješto mnohý lid, kterýž u tebe

býval na kázáních, též slyšal, a též tomu rozumie jako i my,

a tvá písma latinská i eská tomu svdectví vydávají." [Bidlo 70.]

Spis o dobrých a zlých knéžich: „A zlých knží množství

jest, ano i Rokycan ieká: že ídký knz, aby nebyl poražen

hiechem smrtedlným neb svatokupectvím, jenž jest kacíství.'

[Bidlo 162.]
A .• 1 --

Kterak se lidé máji míti k cirkvi nmske: ,,A ti knezie . . .

církev první vychvalovali . . ., ale o této mnoho zlého

mluvili .... A to zjevn na kázáních v mnohém lidu v Praze

mluvili, to písmo pivodíce nan sv. Jana v Zjevení o nevstce .. .

A kterak všickni takoví od papeže až do nejnižšího knze, kteiež

neostiehají eie božiech a ducha božieho nemají, jsú ta nevstka.

A tak dále mluvili, že se jich mnoho holi, ale málo svéti. Tak jest

málo svcených, jakož jest málo, ježto by P. Krista v skutcích

následovali. A nad to viece mluveno hlasem velikým mnohému

lidu, že v to knžstvo kacísky vcházejí a pijdúce zase kacístvie

plodie." [Bidlo 322.]
^ ^ .

Konfesse (. 30): ,,By M. Rokycan vil, ze jest papež ...

v pravd v ouadu apoštolském, nikoli by nemohl tomu (t. pi-

jímání podjednou) odpírati ... Ale to (t. pravé smýšlení Roky-

canovo papeži nepíznivé) jest nkterak zakryto bylo a zatajeno,

neb by v tom strpn nebyl od svého knžstva, neb skrze papeže

ouad mají . . . Protož bylo by to na tvrdo skoiti, jakož sám tak na

kázání íkai." [Palmov I. 2, 111.]

Apologie (1503): ,
za krále mladého povstal mistr Ro-

kycan . . . s svými knžími, mistra Jana Husa tvrd za svatého

a ímskou církev za Antikrista, od níž zabit byl pro svdectví

pravé proti ní káže zvlášt za toho krále, maje na pei sam se by

i on smrti nedošel, na Daniele, na plá Jeremiášv a na kanoniky,

na tení, oznamuje zavedení církve . . a že nejsou tito praví ke-

sané a nemají pravdy, ale zpsob jako malovaný sv. Petr, jenž ^ivy

neni (sr. „Bratí za krále Jiího") ; a mluv na ta slova sv. Petra:

Nerodte se vzdalovati v náhlém pokušení' — di: ,Stav nynjsi

církve podoben jest mstu vypálenému, v kterémžto mst kameni
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se na hromadu zsulo, v nmžto zajisté znamení nkterá zstávají,

ale všecko stavení na základy jest padlo a oboilo se, na kterémžto
mst les již vyrostl, v kterémž zv pase se a píbytky své má,
tak že by velmi tžké bylo základu se dokopati a jej nalézti pro

hromadu kamení na ten základ shromáždného a pro zarostlá

díví a pro ukrutnou a drápávou zv tu zplozenou etc.'" [Palmov
1. 2, 207.] — Na jiném míst v témí spise [Palmov 242]: ,,Ro-
kycana íkal, ^e se mnozí holi a Hdcí svtí (sr. ,, Kterak se lidé"

atd.) ; že pokání toho lidu jest most do horoucího pekla (sr. v Po-
stille . . M. 1879, str. 68)." —Tamtéž: (Pozdji) ,,M. Rokycan
opravoval své ei na kázáních, když za krále Jiího ve cti a chvále

byl, i opravoval to, což mluvil za krále mladého, jsa v oekávání
od nho smrti." [Palmov 211.]

Br. Lukáše ,,0 obnoveni církve" (1510): ,,.... Bratí s Ro-
kycanou mluvili mnoho. A mezi jiným mu podali, mohl-li by,

opust zhannou kivdu Antikrista, k schválení pravdy . . . pi-
stoupiti podle svdectví, kteréž vydával za krále mladého káže

na Daniele i na kanoniky etc. A on pravil, že mu vc nemožná,
neb by vše musil na ruby obrátiti, na tvrdo skoiti (sr. v Konfessi

. 30). A dvma v kapli mluvil: ,Vím, že praví ste, než já, bych
ml tak býti, musil bych potupen i s vámi býti' (sr. První psaní).

A na kázáních mluvil, že ve všecky svátosti ábel duchem svým
vkroil a k zisku svému jich požívá (sr. v Prvním psaní). Neb
v bludu a ve lži ktí a bimují, svátosti tla a krve boží požívají,

a mnozí se holi, ale Hdcí svtí. A nynjší lid kesanský tak kesanu
podoben, jako nyní (ukázav na malovaného sv. Petra) sv. Petr

jest (sr. Apologie z r. 1503). A kde sou praví kesané? Nkde
v kout a ídko naleznuti kesana pravého jako jelena s zlatými

rohy na Pražském most." (Sr. v Postille . . M. 1879, str. 67:

,,Jako nesnadn jelena najdeš v lese se zlatými rohy, tak ne-

snadno v pravd kesana nalezneš. Jsou ale nkde v kout, ježto

o tom svt neví.")i)

3. Nábožní Vilémovští.

Že by echy uprosted století 15. se byly peplnily rozlinými
sektami, jest mínní (Gindely I. 17; Pal. Djiny IV. 1. str. 406),

které prameny sotva by doložiti se dalo. Jestliže nkdo s uením
vystoupil, které hlavní strany náboženské v zemi zavrhovaly,

proto ješt sekta nevznikla. Br. Jaíet, který, a pozdní, za svdka
se bére, napoítal sice 12 sekt, než mezi n položil též Pražské,

Orebské, Táborské — ale také Rychnovské a Litomyšlské, t. j

.

*) [Jiné citáty kázání Rokycanových ze spis bratrských uvádí
Bidlo, Akty I., str. 1, p. 2 a str. 692. Srov. též W. Schmidt, Das religióse

Lebenin den ersten Zeiten der Brúderunitát, Zeitschr. fíir Briidergehch. I.,

1907).]
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vlastní Bratí. Podobným zpsobem by mohli ješt pidáni býti
Kunvaldští i Boleslavští a ada eských sekt by rostla do neko-
nena. Patrno, že svdectví Jafetovo nemá ceny žádné. Ani tolik

jednot neb bratrstev, kdybychom vypravování jeho tak vyložiti

chtli, doložiti se nedá. Tak Jafet vedle Vilémovských do svého
seznamu — a podle nho se ídí i novjší spisovatelé — položil

také Divišovské. Než o bratích Divišovských, o Divišovskýxh
vbec, se ve vlastních pramenech nikde nic nepraví, dovídáme se

v nich toliko o knzi Jakubu Divišovském, který náležel k tm
mužm, k nimž posluchai Rokycanovi vedle mistra zení mli.
Jest to nejspíše týž knz Divišovský, jehož kázání navštvoval
též Mikuláš, pvodce bratí po nm Mikulášenci zvaných (v. lánek
J. Jireka v . . M. 1876).

Vilémovští nazýváni byli ne bratími, nýbrž, jak se zdá,

,,nábožnými" Vilémovskými. Snad stáli v njakém spojení se

zpustlým klášterem Vilémovským, kde r. 1520, jak známo, Chel-

ického Sí víry vytištna byla. Zdá se pak, že jednota nábožných
Vilémovských i v této dob ješt trvala (sr. Rukovt I. str. 172). —
S .,nábožným Vilémovským bratrem" se setkáváme také v jednom
spise knze Jana Bechyky (viz Ruk. I, str. 55).

V Prvním listu Rokycanovi po zmínce o kázáních mistrových
a zvlášt toho roku, kdy král mladý kraloval: ,,A my ty vci
slyšíce, zamúceni sme bývali a v mysli roztržití a nemohli sme svého
svdomí dobrého zachovati a tak v nadj i spasenie svého ustaviti

se práv s vámi knžími i s lidem, iníce to, co's za zlé oznamoval,
a nemohúce dojíti toho, co's za dobré chválil ... A v tom ne-

vdúce, kterak uiniti, než kteí se nám zdáli knží nejschvále-

njšie, od tch sme služebností požievali, jakožto od Vilémovských
a od Divisovského, ale že sú oni tob odporn mluvili v svém uení,
nesmli sme se jim doviti, než vždy tob, jakož to vdomo tobé
samému. A v ten as chválils nám Petra Chelického . . .

."

[Bidlo 3.]

Brati za krále Jiího v úzkostech: ,, . . . (Neb) a sme pebý-
vání mli nkteí u Vilémové, také s knzem Jakubem v Divišov
i s knzem Janem Oponem i s knzem Martinem Lupaem mnoho
sme mluvívali, s nimi radíce se o své spasení, i na kázáních po-

slouchali sme jich: avšak mistra Rokycany nade všecky jiné,

neb nám se vidlo, že nejrozumj i vypravuje o viee P. Kiista

i o život kesanském . .
." [Bidlo 606.]

Kterak se lidé mají míti k církvi ímské: ,, . . . Ale nynic tuto

na sob píklad dáme, kterak sme se v tom mli, když sme se na
cestu spasenie ptali a tm vcem srozumíváli, že jest veliké ne-

bezpeenstvie o lidské spasenie, neb sami vuodce knžie ústy vy-
znávají a skutkem zapierají a k tomu rozdieln uie a lid proti

lidu postavují a z toho k nemilosti a k sváruom více prospievají
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skrze mnohá kázanie. Také druhé skrze pijímání svátostí nepo-
lepšují se lid i knžie. A to jest nám vc zjevná, neb žáci jdúce po
knžstvie nenabývají v pravd posvcenie a života ctnostného
a srdce pokorného, duchu smierného a chudého a pokojného, ale

zjevn duch zpurnjší a zlobivjší pijímají ... A když sme ty
vci uzeli, kdež sme kteí byli, toho sme se lekli . . . Také sme
ty vci znamenali, kterak se spasením bezpeie knžie i lid skrze

služebnosti kostelnic jsúce v zjevných hiešiech, a o to sme s nimi
mluvievali v Praze i v Vilémové i jinde, kterýchž sme se pidrželi,

chtíce rádi dobe živi býti. Protož sme jim to pivodili, kterak
zle stojie, pikázánie božie pestupujíce a ei P. Krista rušiece:

a to nkteí knžie také znali, ale však i s lidem nepolepšovali,

a však vždy nkterý se z nich obral, že radše služebnosti kostelnic

nechal, aby duše své nezavodil a lidí spaseniem nebezpeil."
[Bidlo 320.]

První list Mýtským: ,, . . . Také rate vdti, že sme se

žádných rot nepídrželi tch všech let, ani od nich nauení pi-
jímali, ale mocem povýšeným poddáni sme byli i knžie jich

poslúchali a zvlášt tch, kteie se nám nejlepšie vidli, jakožto
v Praze i v Vilémové, neb odtud jest puovod náš. Jakož známo
jest mnohému lidu v echách, kterak sme tch let bydleli hledajíce,

kterak bychom se pánu Bohu líbili a j emu v pravd sloužili. A tch
asuov poznali sme veliké zlé, hiechuov rozmnoženie a lásky

ustydnutie jakož v lidu tak i v knžiech, neb se v pýše pozdvihli

a v lakomstvie rozmnožili a po žádosti tla odešli. Neb i ti Vilé-

movšti, jenž byli slovutného náboženstvie, híchuom se poddali
i také zbožie pijali, platy na sedlácích i na lesích, nemvše
na desátcích i na daiech dosti ..." [Bidlo 224.]

Druhý list Mýtským: ,, . . . A také sme k tomu mli e,
když sme v Praze byli ped tmi asy pi mistru Rokycánovi, od
nho i od jiných, že jest nejlépe tak viti (t. o svátosti veee
Pán) v sprostnosti, jak P. Ježíš povdl. Neb toho asu byly sú
o to veliké nesnáze mezi nábožnými Vilémovskými i bratími Chel-

ickými, jedni druhých bludujíce a z sebe obcujíce i ped mistrem
o to stávajíce ..." [Bidlo 231.]

V Konfessi {. 30) po výtce uinné církvi ímské, že nehodné
pipouští k pijímání, teme dále: ,,Ale však tím je rota Táborská
pevýšila, že se ani zpovídala a na vojnách toho mnoho inila

a v vojskách se s tím nosila, na díví k šturmu i k boji chodila . . .

Jakož potom i Vilémovšti, nejnábožnjší v echách, ježto se tím
chlubili a tomu uili, že má lovk pijímati v híších smrtedlných ;

neb jest boží pikázání, zdali by chtl pro jedno druhé opustiti,

jestliže jinak zle iníš, proto tohoto dobrého neopouštj ;
protož

sou to byli píliš obecno uinili, zvlášt za knéze KiUana i za Mi-
kuláše syna jeho; i bláznóm a bláznicím, an lají a klejí, vždy
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proto v hrdlo cpali; a také u oltáe s šablemi velikými klekali

a oni jim podávali, tak že nkteí z nás, ty vci vidouce, velmi se

zarmucovali a se slzami litovali, že tak se ty vci mají neádné
a nevážn." [Palmov I. 2, 109.] (K tomu sr. místo v Postille

Rokycanov, kde horlí proti tm, kdo v híchu pijímají, íkajíce,

že neteba nechat dobrého pro zlé: ,,A bojím se, že jest to od n-
kterého knze vyšlo: nenechávej dobrého pro zlé.")

Zprávy v tchto pramenech o sporech Chelických s Vilé-

movskými dotvrzují a doplují se krátkým listem do A. II. 1. 232
bez nadpisu vepsaným, který však není než list Rokycanv svdící
Chelickým. K Rokycanovi jakožto spisovateli ukazuje také pí-
pisek na konci: ,,To jest konec toho spisu mistrova." List sám
zní takto:

,,Bratí a pátelé milí, píšete o podávání svátosti velebné
tla božího, aby nebylo lidem zlým podáváno, za naše duše bojíce

se, aby proto netrpli etc. Vaši znamenám vli dobrou k nám,
té sem já velmi vden, jako od pátel svých dobrých . . .

."

,,Pi také vci chci odpov dáti, ne z svého rozumu, naped
to prav, že, by to mohlo býti, aby nižádný nehodný a neádný
nepistupoval k té svátosti velebné, chvály hodné bylo by. Ale
mistr Matj Pražský . . . takto dí: že knžím božím nižádné ne-

bezpeenství není, když uiní, což jest na nich, vrné uíce práv
a napomínajíce, a dadí-li tlo boží lidem žádajícím nehodným, neb
to sama pravda Kr. J. na sob ukázal, když znaje Jidáše zlého

nepítele a dábla vtleného, dal jest jemu." (Následují ješt jiné

citáty z Matje z Janova.)

(Ke konci:) ,,Ale já dím: kdo by uml v to uhoditi vedle

Písma sv. a tak vle boží, aby zlí byli odráženi od pijímání
svátostí, nechtl bych tomu odporen býti, jakož i já mnohým, na
zpovdi slyše zlé svdomí a život neádný, nedám pistupovati
až do lepšího napravení j ich a druhým dlouho nedopustím, až jeliž

porozumím polepšení se,"

Br. Tma Albrechtovi ze Šternberka: ,, . . . A když se blížil

as povstání bratrského, stalo se podle podobenství, jako v noci

zídka staí kohouti zpívají, ale když se blíží svítání, tehdy i malí
kohoutové zhusta zpívají. Tak podobn ped tím, když se pravda
v ímské církvi zatemnila, . . . nahodil se onde i onde po zemích
i po místech doktor, mistr, knz, mnich po rozliných klášterech,

ješto zavedení ímské . . . oznamovali. Tehdy za krále Jiího
zbudil P. Buoh nkteré lidi neuené, emeslníky rozliné, kteíž
byli pi mistru Rokycanovi i náboženství Vilémovském, i jiných
nejslavnjších pod náboženstvím eským; i kteí byli zde na Mo-
rav pi knzi Štpánovi i jiných knzích, i nkteré také z knží
jako bratra ehoe s knzem Michalem i s jinými knžími . .

."
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4. Bratí Chelití.

Nejdležitjší místa o stycích Bratí s Petrem Chelickým
a bratími Chelickými jsou tato:

První psaní Rokycanovi: ,,A v ten aschválils nám Petra Chel-
ického, a my sme potom sním mluvili a piesma jeho tli." [Bidlo 3.]

Tetí psaní Rokycanovi: „A když nám písmo dodávali Chelití
bratí a zvláš Jan Kolá z Vitanovic, jakožto O obraze šelmy
nkolik sexternuov bylo, prvé kázali smje dáti tob, aby je peetl,
potom knížky O moci svtské, opt sme je poslali k tob, kteréž
sme mli od nich. A by ty byl nám zhyzdil, nevíme, bychom byli

pijali." [Bidlo 13.]

Jak za to mám. vztahuje se zmínka v Tetím psaní na dobu,
kdy Bratí již v Kunvald hlavní sted svj mli, jelikož se praví,

že spisy jim dodané kázali dáti a poslali Rokycanovi, t. do Prahy.
Místo z Prvního psaní pešlo s nkterými zmnami a pí-

davky do spisu ,,Bratn za krále Jiíhq v úzkostech": ,,A v ten
as vydával dobré svdectví o Petru Chelickém a my sme s Petrem
mluvili i písma tli a potom i s bratími jeho, jakož sou nkteí
s námi spolu." [Bidlo 606.]

Zde se rozeznávají styky s Chelickým samým a potom s brat-

ími Chelickými, to jest, jak za to mám, po smrti jeho, v dob,
kdy Bratí Prahu již byli opustili. I lze dále za to míti, že Chelický
asi v tom ase, když Bratí k odchodu z Prahy se chystali, ne-li

ješt díve (tedy 1455—^1457) zemel.
Že by si byl Chelický s Rokycanou o Bratích po odchodu

jichž Prahy dopisoval, tvrdí se sice v Ruk. I, 290, než Vodanského
Locustarium jest pramen velice chatrný; mimo to epištola Peti
Chelczicensis ad Rokyczanam není bezpochyby než Replika, ve
které se te známé jediné místo, kde Chelický o Petru Valdenském
se zmiuje. [Srov. v pedchozí studii o Chelickém str. 40 p. 90].

Snadno by se mohla naskytnouti otázka, pro Bratí do
Chelic se neuchýlili? Snadnou se zdá býti odpovd: protože

Chelický piáv byl zemel. Avšak bylo by pec odvážnou vcí
nehojné prameny takto doplovati. Vždy nic nevíme o tom,
jak osobnost Petrova Bratím se líbila a uení jeho teprve pozdji,
t. bhem asu osvdilo se býti kvasem k dalšímu vývoji pudícím.

Mimo to jest vc pravd podobná, že mezi Chelickými nebylo

knží, a Bratí po dobrých knzích se práv tehda úzkostliv
ohlíželi. Avšak — lze namítati — v Chelicích pece sluší hledati

poátek
,
.šerých knží" (Ruk. 1,287). A ne-li v Chelicích a v okolí,

tedy v Praze bylo prý dosti knží, kteí se k zásadám Petrovým
znali. (Sr. Schulz v Osvt 1875 str. 210.) Než tito .,šen knží"
jsou vynálezem spisovatele ,,Rozmlouvání starého echa s mladým
rytíem", spisu pozdjšího (zpoátku 17. století) mezi prameny
nepatícího, literárn sice velmi zajímavého, ale nekritického.
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V pramenech, souasných, které se obyejn na ,,šeré knžstvo"
vykládají, popisuje se jen kroj knží podobojí vbec (V. Cancio de

auctoribus bohemici scismatis z doby krále Jiího (Hofler I, 558)

a nco starší traktát Valeovského).i)

Co se spis Chelického týe, mimo dva v Tetím psaní jmeno-

vané Bratí výslovn se zmiují jen ješt o Síti víry (v Šestém

psaní). — Název ,,Bratí" x^yskytuje se sice již ped Chelickými;

do Jednoty se však vždy od nich dostati mohl.

5. Z ,, Obrany víry proti Pikartm".

Dosti zajímav a trefn líí se pípravná doba v djinách

Jednoty v nejdležitjším polemickém traktátu v 15. století proti

nim sepsaném, v ,,Obran víry proti Pikartm" (. 41): ,,Tohoto

našeho asu . . . povstali lidé nkteí obecní, jenž najprvé slyšiece

od knží spasitedlné kázánie a uenie, tmi se zpravovati poali,

do kostelóv s jinými kesany asto a rádi chodili, s nimi se pánu

Bohu snažn modlili, nábožn k svátostem božím se pipravovali

a asto, u viee stáli, v mraviech bez pohoršenie, v postech a v roz-

liných utrpeniech pánu Bohu slúžiece, v Zákon jeho ustavin
túce a to za nkterý as, akoli nevelmi dlúhý, kdežto nestrehúce

sami sebe a pilni toho nejsúce, aby v ponížení a pokoe zachovali

duše své, tož poali se zalibovati sami sob . . . Potom ihned

obrátili se proti knžím, od nichž sú nkdy i svátosti brali, a již ne

od každého knze, také vrného, chtli svátosti užívati, ale jednak

tohoto jednak jiného se chytili . . . Kdo je bjd aneb v uení zna-

menitjší aneb v svatosti života povst slavnú maje, toho se chopili

a pi tom za nkterý as postoj iece, hned opt na nm úhonu našli,

že a života dobrého, ale uenie nezákladného. A pakli ani života

ani uenie hyzditi nemohli, ale odjinud hledli strann a beze všie

upiemnosti, aby vždy ohyzdu uvrhli: knz tento posluhuje svtu,

pyšným svátosti dává, nedlí mezi istým a poskvrnným, nechcem
služebnosti jeho užívati, nechcem s takými, kterým on posluhuje,

svátosti pijímati, úasten jest zlého, kto se zlým pijímá. I to
oborem se opt odtrhli od toho, až pak k tomu pišlo, že nalézti

žádného nemohli knze, který by hoden byl poslúžiti jim, lidem tak

nábožným a svatým, ani lidu bylo kterého svatého a dobrého,

aby s tiem aspo Bohu pomodliti anebo njakú službu initi

mohli pro pevýšenu svatost svú .... Až pak pišel k nim Michal

knz, k tomu je na konec pivedl, že položivše vštecky za svt a tak

za zatracence a sami se za volené božie, ode všech se odtrhli . .
."

') [Bidlo .32.3, p. 1 upozoruje na zmínku ve spise ,,Kterak se lidé mají

míti", z níž možno souditi, že v Chelicích pece byli knéží. Na str. 699

pak uvádí nkolik citát z Krasonického, z nichž vysvítá, že ,, šeí knží"
nebo

,
.šíkové" byli nazNWáni knéží Táborští na rozdíl od ,,plachetník"

t. j. knží husitských. Spisovatel ,, Rozmlouvání", který ostatn psal asi v 3.

tvrti stol. 10.. nikoh teprve na po. 17. zachoval tu patrn starou tradici.]



II. z jakých živl vznikla Jednota. —
Spoleenské ády její.

Kunvald a ,,zboží Litické" zstalo pedním sídlem a ste-

diskem Bratí až do prvého pronásledování, které je po nkolika
málo letech stihlo. Potom jich tajná náboženská shromáždní
konávala se, jak se zdá, obyejn na sousedním panství Rychnov-

ském, jehož držitelé horlivými byli kališníky. Než i také jinde

mimo panství Litické i Rychnovské mla tvoící se Jednota své

leny, v echách i také na Morav. Skládala se pak Jednota a rostla

z rzných živl splývajících v jeden jedním duchem oživený celek.

Základ a jádro pi tomto vznikání jejím vždy tvoili nkdejší po-

sluchai Rokycanovi. K nim patil vlastní zakladatel a strjce

Jednoty bratr eho.
Postava bratra ehoe podobným temnem se halí, jako

obkliuje Petra Chelického. Nikdo z vrstevník nám o nm
zpráv nepodává; ze spis jeho samého jen málokdy skrovný

paprslek vytryskuje, než tak, že místa, obsahující narážky k osob
ehoe se táhnoucí, nám pozdjším na mnoze nesrozumitelnými

zstávají; co konen spisovatelé 16. století vypravují, z tradice

bezpochyby erpajíce, bez ceny sice není, ale bez kritické nedvry
pijato býti nemže. Jest to vždy vc povážlivá, že o jedné episod

života ehoova, totiž o osudech jeho za pronásledování, jež r. 1461

na Bratí pišlo, nejhojnji vypravuje djepisec Jednoty, který již

do 17. století náleží, totiž bratr Jafet.

Že bratr eho byl synem sestry Rokycanovy, pocházeje

po otci z rodu šlechtického sice, ale chudého, udání toto vyskytuje

se v pramenech do našeho asu došlých ponejprv teprve v Blaho-

slavov Summ sepsané r. 1556, a nezbývá než uviti, akoli
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Rehor sám v listech svých, kde Rokycany se dotýká, na svj
pokrevní svazek s ním nikde nenaráží.

Co J. Camerarius k zpráv Blahoslavov pipojil, líe smýšlení

a náladu, které ehoe naplovaly v dob, kdy ješt mezi poslu-

chae strýce svého patil, sotva více jest než rhetorický šperk,

který také Lasicki od Cameraria si vypjil, pipojiv však k tomu
podrobnost, že eho tenkráte v jistém kláštee Pražském se

nacházel,!) který teprve bratr Jafet jmenuje, že to byl totiž klášter

bosákv P. Marie. Zpráva, že bratr eho nkdy v kláštee žil,

obsahuje v sob zrnko pravdy. V listu svém k podkomoímu
Vakovi Valeovskému eho totiž dí: ,,Což jsem já nkdy v Slo-

vanech kázal, to již, když já mlím, stny tvé po všech echách
tém rozmlouvají, kterak ti formané dvojí již by dávno vuoz

roztrhli, když by jim tak státi nepikázali."

Nkolik slov od ehoe samého pronesených, ze kterých se

dovídáme, že ,,v Slovanech kázal", má do sebe více ceny než

strojené frase Camerario\y a Lasiciovy. O kláštee Slovanském

nacházíme k r. 1446 zajímavou zprávu v Starých letopisech, že

eeného roku ,,jedni slovutní panoše se dali v klášter Slovanský

pro náboženstvie, uinivše slib držeti istotu, a tch bieše tyi,
a pátý žák odekl se tohoto svta. A vzali od mistra Píbrama
potvrzenie s ádem k tomu slušným, a to po veliké mši." Pokusil

se tedy Píbram o to, aby v kláštee Slovanském obnovil život

eholnický, tak aby také strana podobojí svj klášter a své ehol-

níky mla, a snad se smíme odvážiti domnnky, že mezi tmi,
kteí tehda slib eholní složili, nacházel se též eho. Byl tedy

bratr eho eholníkem a dle vlastního piznání kazatelem, akoli

pi tom laikem zstával a knžského svcení nikdy nedošel. Po-

dobá se v té píin Chelickému, nad kterého však znalostí latiny

vyniká. Možno-li pak tyto roztroušené zprávy mezi sebou takto

spojiti, nacházíme budoucího zakladatele Jednoty bratrské

nejprve pod vlivem konservativního Píbrama a pi tom záhy

ochotného odíkati se svta. Když nco pozdji Rokycana pední
místo v ele duchovenstva strany podobojí zaujal, pivinul se

eho tím tsnji k muži, s nímž ho snad také svazek pokrevenství

spojoval. Co pak v pramenech, a to již nejstarších, o vlivu Roky-

') [Již Blahoslav ve spise O pvodu Jednoty (vyd. Jastrebov) str. 1.5

vypravuje, že í^cho ,,v kláštee v Praze za správce byl".]
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canov a zvlášt kázání jeho na budoucí Bratí se vypravuje, platí

ovšem také a zvlášt o ehoi samém, ve kterém se celé hnutí

zosobuje a vrcholí. Zdali v tomto desítiletí 1448—'1458 eho
vždy v kláštee Slovanském zstával, nikde se sice výslovn
nepraví, ale lze se domnívati, že tomu tak bylo. Snad byl tento

klášter vedle chrámu Týnského místem, kde se posluchai Roky-

canovi shledávali, kde kázání od mistra slýchaná sobe opakovali

a písmem zaznamenávali, a kde eho sám, pední z poslucha
Rokycanových, asto a rád slova se chápal. eho to pak bezpo-

chyby byl, který — snad i s jinými — do Vilémova, do Chelic pi-

cházel, který s Petrem Chelickým mluvil a spisy jeho etl. Když
pak Kunvald se stal stediskem vznikající Jednoty, neusadil se tam
eho trvale. Nemýlím-li se, vedl život tkavý, udržuje návštvami
svými ve spojení šíící se Jednotu, hledaje a nalézaje jí nové pí-

vržence a tvoe takto sám živý sted její. Víme, že v desítiletí

1457—^1467 navštvoval Prahu (snad astji); setkáváme se

s ním v Teplicích (ve vazb), v Klatovech, ve Vitanovicích . . .

Nejstarší lenové a zakladatelé Jednoty bratrské byli nkdejší

posluchai Rokycanovi; avšak poet jich a jména

výslovn se neudávají. Vedle bratra ehoe urité svdectví

máme jen ješt o knzi Martinovi, pozdji v Krin. Za pokrao-

vání Táborských Bratí a jejich Jednotu pokládati jest omyl,

s kterým se u nkterých novjších djepisc setkáváme, akoli

o tom pochybovati nelze, že i s té strany Jednot len pibylo.

Že by z nábožných Vilémo v ských nkterý k Bratím se

byl pipojil, nikde se nepraví. Z bratí Chelických získala

Jednota Jana Chelického, a nevíme, zdali hned pi prvých po-

átcích svých, kdežto Jan Kolá z Vitanovic, od nhož Bratí,

nejspíše již po svém odchodu z Prahy a po smrti Petra Chelického,

nkteré jeho spisy obdrželi, k Jednot se nepidal. Totéž platí

o tetím Janovi, neznámého píjmí, který pes píze, kterou

prve s ehoem ml, pozdji tsnji k Rokycanovi se pivinul.

Vznikající Jednot pívržence pineslo také jiné hnutí,

kteréjna Morav vzniklo a potom do ech se peneslo, proudu

rozvlnnému podobné, který delší dobu potrvav, potom zanikl,

než tak, že z ásti s Jednotou se spojil a splynul. Východištm

jeho bylo msto Kromíž, kde knz Štpán získal si oddané sob
posluchae, jako v Praze Rokycana, kázaje a ,,oznamuje kesanské
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oklamání a modláství a sám pi tom dobe živ jsa". Po njakerai

ase byl z Kromíže vyhnán a s ním odešli i mnozí z jeho pí-

\TŽencv; z tch pak, kteí v mst zstali, dva jsou popraveni.

Knz Štpán se svými nalezl útoišt v Meziíí. Než tu j im hrozilo

nebezpeí jiné, totiž spory mezi nimi samými vznikající, podobné

tm, s kterými se z;a prvých boulivých let válek husitských

setkáváme. V Meziíí proti Štpánovi povstal jakýsi eho,
emesla svého noží, který hlásal pikartskou nauku o svátosti

oltání a pi tom tvrdil, že Spasitel žádného zvláštního stavu

knžského neustanovil a že tudíž vící žádných knzi nepotebují.

V dob, kdy tak asto psáno a mluveno o zkáze církve a o zvrhlém

knžstvu jakožto pramenu jejím, není divu, že uení takové

vzniklo. eho zpsobil roztržku mezi dosavadními pívrženci

knze Štpána, tak že nkteí se ho zcela odekli. Avšak ani oni

proto nezavrhli knží vbec, nýbrž pivinuli se k jinému knzi,

Stpánkovi jménem, knzi uení Táborského, který, když po

pádu Tábora knžstvo tohoto smru rozptýleno, na rozliných

místech ty, kteí se vždy ješt uení Táborského pidržovali, vy-

hledával a jim v tajných shromáždních svátostmi pisluhoval.

Pišed do Meziíe, našel tam pívržence, totiž ty, kteí od knze
Štpána nkdy Kromížského se byli odtrhli. Knz Štpánek
zavedl mezi svými apoštolskou veei Pán, tak totiž, že sedícím

rozdával v žemlovém chleb a v nádobách hlinných. Avšak když

zvláštnosti tyto peceoval, za podstatu vci je vyhlašuje a každou

od nich odchylku za kacíství tup, vznikl proti nmu odpor.

Ti, kdo se prve byli odtrhli od knze Štpána, odekli se po n-
kterém ase také Štpánka, musili však Mezií opustiti, když

sám prvotní jich vdce Štpán proti nim vystoupil. Bylo to v zim:
vypuzení njaký as od místa k místu tkali, nikde útulku nena-

cházejíce. Když pišli do okolí Krumlovského, setkali se s knzem
Benešem, mužem mladého vku a horlivým kazatelem, který

,,kázal na híchy a modláství, sám dobe a šlechetn živ jsa".

Bratí pilnuli k nmu s velkou láskou, a když nedlouho potom
jat a v Brn upálen byl, ,,nkteré sestry chodily od osmi mil na to

místo, kdež jej upálili, jeho plakat a jeho kosti, které na prach ne-

shoely, jiným sestrám pinášely".

Potom opustili bratí Moravu a odešli do ech, a sice až do

okolí Domažlického, kde nové pívržence mezi tamjším lidem

6
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a také v mst samém získávše, ,,na poušti" v horách neb lesích

njaký as trvali, až i tu k naléhání knží rada msta Domažlic

proti nim zakroila. Nkteí posláni také do Prahy, kdež od pod-

komoího i od Rokycany vyslýcháni. Rokycana sám bludv
žádných pi nich nenacházel, ale i potom, když se vrátili. Domažlití

jich více nestrpn, ani Klatovští, když se do msta jich odebrali.

Také v okolí Mirovickém, kam se ,,na pouš" uchýlili, pobytu jim

nepopáno. V kruté zim tkali dále, nikde bytu stálého nena-

cházejíce, ani v Klatovech, kam se ješt jednou vrátili, ani ,,na

poušti" na horách Píseckých, ani v Stíbe. V mst tomto jati

a podruhé posláni na výslech do Prahy. Bylo to již za kralování

Jiího. Na rozkaz podkomoího vsazeni do šatlavy Starého msta,

ale po nkteré dob propuštni zase.

Také v nejbližší dob tkavý hlouek bratí podobnými jako

dosud stíhán byl útrapami. Již také mueníci z jich ad vycházeli,

jako mladík Tma z Nepomuk, který se k nim byl pivinul. Ten

od pana Zdeka ze Šternberka jat, nej prve na Zelené hoe vznn
a potom do Prahy poslán, kdež pak ,,na hrad sv. Václava" na

skipci umoen. Bratí sami tou dobou držáni ve vzení v Kla-

tovech, do kteréhož msta zase a zase se vraceli. Z vzení Kla-

tovského po plleté vazb posláni jsou do Prahy, kdež od Rokycany

pi výslechu za bludné odsouzeni a do Klatov nazpt posláni a zase

do vzení uvrženi. Když z nho po njakém ase vyvázli, strojili

se odejíti ,,do cizí zem a do neznámých krajin, nadj íce se, že se

tam knžím ukr3AJí". Ale zstali pece, když nkteí lidé, zvlášt

v Domažlicích, kteí si je byli oblíbili, snažn prosili, by jich ne-

opouštli. A nedlouho potom —bylo to, jak se zdá r. 1460 •—bratr

eho na svých cestách do Klatov pišed, seznámil se s tmito

bratími, kteí se však zprvu báli, ,,aby jich knžím nezradil".

Než potom nedvra zmizela. Bratí pipoj ih se k Jednot

ehoov.
Známo jest, že rota i sekta Adamit i po výprav,

kterou proti nim hned r. 1421 Žižka podnikl, nezanikla úpln:

pikartst\^m se vedle zvláštního uení o svátosti oltání také asto

rozumí mravné poblouzení, které u tak zvaných Adamitv nachá-

zíme, a sotva za to míti lze, že by vše, co o tchto víme, také

o pozdjších Pikartech platilo. Pikartstvím, nemýlím-li se, roz-

umlo se výstední vyboení ve víe až i mimo hranice podstatných
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vt, na nichž víra kesanská se zakládá, s ímž asto také poklesky

mravní se spojovaly z onch názor nábožensko-filosofických —
Ize-li tak íci —plynoucí nebo jimi se zastírající. Styky s takovými
živly byly sice nebezpené a pece se jich eho nelekal. Ti, kdo

z rot tchto pijati byli, musili však delší dobu zkoušce jakési na
zpsob veejných kajicník se podrobovati. I není divu, že pi
tom nkteí neobstáli, ano i jiné, kteí již mezi Bratími byli,

svedli a k pádu pivedli.^)

Akoli se úpln bezpený dkaz o tom provésti nedá, lze

nám pece s dostatenou pravdpodobností za to míti, že uení
Valdenské také k tm pramenm náleží, z kterých nábo-

ženské hnutí v echách v století 15. pvod svj vzalo. 2) O osadách

Valdenských v echách samých sice žádných zpráv nemáme, než

uení Valdenské, jak se zdá, pes hranice ze sousedních Rakous
do jižních ech pronikalo a snad ke vzniku onoho hnutí ním
pisplo, které v eené krajin již ped válkami se xyskytujea s po-

zdjším povstáním strany a uení Táborského souvisí. Vlivem

uení Valdenského dotknut byl bezpochyby též Petr Chelický,

a on sám ve svých spisech o Valdenských nikde se nezmiuje,

Petra Valdenského pak jen jednou jmenuje, ovšem ne historického

pvodce sekty, mšana Lyonského v století 12., nýbrž domnlého
vrstevníka a tovaryše papeže Silvestra, který prý, když tento od

císae bohatství, lesk a slávu pijal, v evangelické setrval chudob
a prostot.

Rozumí se samo sebou a doložiti se dá svdectvími bezpeným i

že hnutí husitské sympathickou pozornost u Valdenských a jim

píbuzných sekt vzbuzovalo i v krajinách vzdálenjších, neku-li

v sousedství. Do ech picházeli Valdenští odjinud i vraceli se

mezi svoje, utuženi ve svém uení a povzbuzeni k rozhodnjšímu
než dosud odporu proti církvi. Byli to ovšem pedevším Táborští,

v jichž uení se nkteré lánky od Valdenských zvlášt v37soka

cenné vyskytují, s nimiž asi Valdenští nejradji styky a spojení

vyhledávali, ježto nkteí, jako Friedrich Reiser, národností

Nmec a uením pívTŽenec s Valdenskými skoro totožné sekty

Winklerv, od Mikuláše z Pelhimova i svcení pijah. Ale pozdji

1) Sr. Quellcn und Unters. I. 9.

2) Sr. Quellen und Unters. II. 37; [srov. výše sír. 36 násl. a níže roz-

pravu o Valdenských].

6*
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ani Rokycana se Valdenským, akoli dávno od církve zavrženým,

nevyhýbal: i s Martinem Lupáem se pátelsky stýkali. A tak

se stalo, že také posluchaové Rokycanovi s Valdenskými — byli

to bezpochyby Valdenští z Rakous do ech picházející — se

seznámili. Tak záhy se poínají ony nenedležité, než namnoze

záhadné styky mezi Jednotou a Valdenskými. Nkteí z Val-

denských k Jednot již ped r. 1467 se pidali.
i)

Tážeme-li se, které vci myslemi bratí v této pípravné, n-
kolik let trvající dob nejmocnji hýbaly, nesetkáváme se s otáz-

kami zcela novými, které by se již ped tím za hnutí husitského

v echách nebo i jinde v dob ješt starší nebyly vyskytovaly. Nej-

vážnjší byly pak otázky a pochybnosti, které se týkaly rozdílu
dobrého a zlého knze, dobrého a zlého ne tak, co se

uení theoretického týe, jako spíše prakse života kesanského.

Neb i pi správné a nezávadné vrouce mohl býti knz vadným
v tom, jak sob svené vící ídil, když na p. svátosti nehodným
rozdával, anebo když jeho vlastní život daleký byl a prázdný

tch ctností kesanských, které jiným schvaloval. Tyto nedostatky

pi knzích j evily se pak býti pramenem, z nhož nedostatky v lidu

vícím plynuly, který slyše dobrá nauení jimi v skutcích se

neídil, který svátosti bez opravdového zisku pijímal, který na

svých knzích vzorv, podle nichž by svj život upravil, nenacházel.

V kázáních Rokycanových posluchai jeho slýchali výtky lidu

inné, že slov svých duchovních správc neposlouchá, ale též

káravá slova proti knžím obrácená ; ve Vilémov a jinde vidli,

an lid pi dobrých knzích špatn stojí, na zevnjším pijímání

svátosti od nich dosti maj e a spokoj uj e se zevnj ší formou života

náboženského bez opravdového vnitního obrácení ; ve spisech

Chelického konen doítali se, že vinu toho všeho pedevším

nesou knží bud pro svj vlastní híšný život, bud pro jiné ne-

dostatky, ]ichž i dobí životem a ctnostmi knží prázdni nebývali.

Od Chelického Bratí též poueni byli, že lépe jest kesanu bez

knze zstati, než k takovému se obraceti, k nmuž by plnou ve

všem dvru neml, že lépe jest bez svátostí živu býti, nežli je

pij ímati z rukou neistých anebo zpsobem j akkoli nedostateným-

A pece Chelický také své tenáe varoval, aby svátostmi, ob-

1) Doklady v. v Quellen und Unters. I. ;
[srov. níže 3. kapit. rozpravy

.o Valdenských].
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zvlášt pak svátostí tla i krve Pán neopovrhovali, kdyby jich

ádn dojíti mohli. Petr sám pi svých výkladech o zlém knzi
dotkl se nejednou hranice, kterou pekroiti se neodvažoval,

obzvlášt když mu psáti bylo o eucharistii. On sice pi svátosti

této úad knžský za nezbytný pokládal, nedovoluje v té píin
laikm, aby, jako se v prvých boulivých letech hnutí husitského

nkdy stávalo, sami si posvcovali; než tak, že pi knzi žádal

k platnému posvcení správnou víru o svátosti a ádný úmysl pi
ní, totiž aby vše tak se dalo, jak od Spasitele samého, i k tomu,

k emu od nho ustanoveno bylo. Avšak prohlásiti se pece obával

Chelický naprosto a bez výhrady, že ,,zlý knz neposvcuje":

že by totiž pi správné víe a intenci jeho pro njaký hích, jenž

by na nm lpl, zejména hích nekaždému zjevný, slova jeho bez

úinku byla a že by chléb a víno i potom pouhým chlebem a vínem
zstávaly. Než Chelický, když pi této hranici stanul, byl by ji

radji pekroil, neb tžko mu bylo prohlásiti, že
,,
Jidáš zlý tutéž

moc má jako sv. Petr."

Tato otázka, zdali zlý knz posvcuje ili nic, zdá se, že také

mysl mnohých Bratí pochybnostmi a úzkostí naplovala a že se

v té vci nejednou k tm knžím, ke kterým dvru mli, o radu

obraceli. A jako pak s té strany bezpochyby napomínáni bývali,
i)

aby výstedního uení se varovali, tak aspo ti Fratí, kteí v Kun-
vald obývali nebo tam picházeli, dali se v praksi cestou, která

úskalím na obou stranách stojícím vyhýbati se zdála, že totiž již

výhradn jednoho knze se pidrželi, ke kterému plnou ve všem
dvru mli. Byl to Michal, fará Zamberský.

Podobn jako v této vedli si Bratí také v jiné vci. Strany

náboženské, které v 15. století v echách se vyskytly, dlily se

všecky od sebe njakým zpsobem, co se svátosti oltá ní

týe, až pak v neustálých o to sporech se vyskytovalo mínní, že

nejlépe jest ,,prost viti", to jest spokojiti se dvrou a vírou

ve slova Spasitelova, že tomu tak jest, jak on ekl, že totiž tlo

a krev jsou skuten v svátosti pítomny. To schvaloval také

*) V A. I. 1. 3416—34"2> zachovalo se nám malé pojednání, ve kterém
spisovatel, dokládaje se mimo jiné též Husem, koní tímto nauením:
,, Jiných mnoho jest piescm sv. doktoruov, ale zdá mi se bez potieby je

uvésti. Než vám radím zlých knží se vystíhejte, ale v to nesahejte, by
posvcovali." [Pojednání to s nadpisem ,,Zdíili zlý knz posvcuje" vydal
Bidlo 583—585; vyslovuje se tu domnnka, že by spisovatelem mohl býti
Martin Lupá.]
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Rokycana ve svých kázáních, varuje od nebezpeného hloubání

o mystérium v svátosti té obsaženém, obzvlášt však doporuoval

tuto prostou víru Petr Chelický. A Bratí šli jich stopou. Ale jako

úmysl ani Rokycanv ani Petrv nebyl, že lze kesanu k roz-

liným mínním a výkladm lhostejn se míti, jako zejména Petr

na jedné stran zavrhoval scholastickou formuli o transsubstanciaci

a na druhé též uení Táborské a pikartské: tak také Bratí, spo-

koj ujíce se bez urité formule jakékoli prostou vírou, pece uení
jak Táborského tak pikartského výslovn se odekli. Stalo se to

spoleným svolením Bratí Kunvaldských, ne hned po osazení jich

na panství Litickém, ale nedlouho potom r. 1459 nebo 1460. Ped
tímto prvým svolením vznikající Jednoty nedovídáme se o žádných

sporech, které by byly pedcházely, ale jest vždy možná, že ono

snesení také proto se stalo, aby njaké spory a roztržky nevznikly.

Také tím snesením ti, kdo ped tím k uení Táborskému se znali,

své dosavadní víry se odíkali.

Mimo toto jediné snesení nedovídáme se o jiném, které by

dogmatu se bylo týkalo. Charakterisuj e to Jednotu bratrskou

hned pi vzniku jejím, že se nepoalo vydáním njaké podrobné

konfesse. Za to záhy ve vznikající Jednot vyvíjely se jisté zvláštní

spoleenské ády a vývoj ten již r. 1464 tak daleko

dospl, že bylo lze tohoto roku jistá pravidla spoleným svolením

Jednoty stanoviti.^)

Stedovky názor, že dobrovolná chudoba patí k doko-

nalosti kesanské, uznala také Jednota za platný, než tak, že k ní

všech len svých nezavazovala, schvalujíc však úmysl tch, kdo

dobrovoln podle píkladu prvé kesanské obce v Jeruzalém

statk svých se vzdali, rozdávajíce je chudým, vdovám, sirotkm

a zvlášt tm, kteí za persekuce Bratí stíhaj ící o svoj e jmní pišli.

Varujíce se takto kommunismu osvdili ti, kdo Jednotu ídili,

zárove pozoruhodné porozumní tch nebezpeenství, která

s nerozvážnou dobroinností spojena bývají, že totiž spoléhání

na almužnu asto od práce odpuzuje. Rozdávání mlo se díti

obezele, aby dobroinnost v Jednot nových len bez pravého

povolání nelákala. Jiné pravidlo bylo, že ti, kdo jmní rozdati

chtli, sami to uiniti mli a jen mimoádn, kdyby totiž na

1) [Srov. J. Múller, Die Gemeindeverfaí-simg der bóhmischen Bruder
in ihren Grundzúgen, Monatsh. der Comeniusges. V., 1896.]
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bKzku tch, kdo by podleni býti mli, nebj-lo, skrze jiné. kteh by

však potom bývalým majitelm úty kladli, jak s jich jmním

naložih. Jestliže tedy evangelická chudoba všeobecn se nežádala,

vtší neb menší dobroinnost se pece oekávala ode všech, kdo

jmní svoje podržeH, a zvlášt od tch, kteí pi smrti své poslední

poízení o statcích svých iniU.

Za povinnost se evangelická chudoba uložila knzi m, aby

i v té píin za vzor a píklad sloužih jiným. Artikul Pražský, že

knží svtsky vládnouti nemají, ml konen v Jednot skutkem

se státi, jakož Bratím pi Vilémovských ped tím bylo i to vadilo,

že knží jich k evangelické chudob se nebyh povznesU. A nejen

chudoba se knžím ukládala, nýbrž také runí práce, kterou si

výživu sjednávati mli, nadbytek, který by pi tom získah, chudým

rozdávajíce. Jen když v úad svém na cestách dleh, mela jim

výživa od Bratí poskytována býti. Ale jen knžím byh Brati

k pohostinst^á zavázáni bezplatnému: jiní Bratí na cestách

svých mli za stravu, které by se jim od jiných dostalo, platiti.

Pi tchto ádech nebylo Jednot žádného spoleného jmní

potebí, které by knží jakožto zboží svené spravovaU, theore-

ticky vždy bez zvláštního jm-ní trvajíce, skutkem však „svtsky

vládnouce". Ani do dobroinnosti v Jednot knží zasahovati

nemli, ano jim výslovn rozkázáno, by pi rozdávám statku

tch, kdo vedle nich evangeUckou chudobu zvolih, žádného úa-

stenství nemli. Práce jich obmezena na spasení duší
;
co se týe

„vcí asných a pohodlných k životu", mh brati a sestry zení sve

míti k „hospodám a hospodyním" a s nimi se on raditi, pri cemz

jak se zdá, Jahnové prvotní církve a úad jich za vzor sloužih, ac

jména toho se neužívalo. Hospodám obzvlášt se uklada

povinnost a právo, aby nemocné ošetrovaU a s jmním tch, kdo

by zemeH, naložili, „jakž vdí vU boží", ímž se nejspíše mmi

slušné a spravedlivé podlení ddicv i chudých. Bratím umí-

rajícím závtí poízení uiniti zabránno nebylo, akoh za lepsi

prohlášeno o jmní po smrti se nestarati.

Vedle knží, duchovních správc, vedle hospodá, radcu ve

vcech asných, v Jednot, zaízen také úad starších.

Jich práva a povinnosti pro tuto dobu urit vymeziti nelze, nez

jest vc pravd podobná, že v správ a ízení Jednoty starším

slušelo místo pední a nejvyšší.



Doklady a dodatky.

1. Bratr eho.

Br. Tma v listu p. Albrechtovi ze Šternberka vypravuje:
„Tehdy za krále Jiího zbudil pán Buoh nkteré lidi neuené, e-
meslníky rozliné, kteíž byli pi M. Rokycanovi a náboženství
Vilémovském i jiných nejslavnjších pod náboženstvím eským,
i kteí byli zde na Morav pi knzi Štpánovi i jiných knzích,
i nkteré také z knží, jako br. ehoe s knzem Michalem
a s jinými, kteíž byli ímského svcení." Tedy byl br, eho
knzem? Než nelze pochybovati, že se tu setkáváme s nedbalou
stilisací. V list Rokycanov proti Bratím (1468) eho se vý-
slovn nazývá laikem. Píjmí ,,kraj í" vyskytuje se tamtéž a také
v psaní mistrv z r. 1475, bezpochyb}^ podle zamstnání emeslného,
kterým eho výživu si zjednával. Práce runí se v Jednot
vysoce cenila a také knžím za povinnost ukládala. Br. eho,
jenž v list mistrv poítá se k uitelm Jednoty, i v té píin
byl jiným za vzor. Palacký {IV, 1 str. 424) má za to, že hned
v mládí pro chudobu krejovst\ám se živil: ale podobnjším
se mi zdá, že teprve pozdji pi zakládání Jednoty emeslo
eené si vyvolil.

O rodu ehoov zmiuje se první br. Vavinec Krasonický,

že totiž byl ,,zemanský lovk" ; že byl synem sestry Rokycanovy,
tato podrobnost nevyskytuje se díve, než v Blahoslavov Sumn
z r. 1556: ,,Gregorius, sororis Rochezanae filius, homo nobilis, licet

pauper."^) Palacký svdectví Blahoslavovo zavrhuje, ponvadž
prý v nejstarších pramenech a zvlášt spisech a listech ehoe
samého nic se nenachází, co by na Rokycanovo ujcovství vykládati

se dalo. Ano Palacký má za to, že list ehov Janovi (. 15;

u Palackého myln Janovi Chelickému) Summ odporuje. Zní
pak místo, na kterém záleží, takto: ,,Já tob píši, jenž sem tebe

prosil, aby s M. Rokycanem mluvil, ví-li co na m bludného neb
scestného. A druhé, opravil-li sem co neb odvolal (t. r. 1461).

Pak jakžs mi povdl, že ekl: ,Nepomním, opravoval-li, a ješt
sem se neuptal, jestli co bludného.' Ale prosím tebe ješt, otaž se

jeho, již-li jest se uptal, aby povdl a ty mohl by mi napsati

v listu. Neb muožeš pomnti, když sem byl u nho s tebou v svt-

nice, že sem jemu ekl: ,Svdom si mne více než od sedmnácti
let, jestli žes na mne co zlého neb bludného shledal, aby mi po-

^) [Ve spise ,,0 pvodu Jednoty", vzriklém ped Summou (vyd.

Jastrebov), str. 19 Blahoslav sice podle spisu Krasonického ,,0 uených',
(1. 9a) praví, že br. eho krejí byl ,,zemanského rodu a stavu", ale o jeho
píbuzenství s Rokycancu stejn jako Krasonický se nezmiuje. V Psaní
farái Janu Tebískému z r. 1519 (rkps. mus. V. F 41 1. 340a) Kraso-
nický píše, že eho byl ,,zemanín emesla krejovského".]
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vdl.' A nic nepovdl. —" Tak by eho "byl mluviti nemohl —
podotýká k místu tomu Palacký — kdyby jej Rokycana byl znal

takoka nezrozeného. Než slova ehoova o rozmluv ,,ve svtnice"
neteba takto vykládati. J. Jireek (Ruk. II, 164) rozumí jim tak,

že sedmnácte let upl3mulo od té doby, kdy eho k Rokycanovi
s obzvláštní dvrou pilnul, až do oné schze ve svtnice, t. ].

od r, 1440—1457. Výklad ten zdá se býti správný, akoli léta

jiná uriti teba. Kdy asi shledali se Rokycana a eho ve svt-
nice? Nemohlo to býti ped r. 1461, ježto ehoovi patrn bží
o to, aby se zjistilo, zdali odvolal cos bludného, t. ve vazb r. 1461.

List sám píteli Janovi není psán ped r. 1468." Schze s Rokycanou
stala se tedy nkdy v letech 1461—1468. Jest to tuším táž schze,
na kterou se naráží také v Prvém psaní Rokycanovi (,,nej posléze

u vás v dom")i) ; od té doby se eho s Rokycanou osobn ne-

setkal. Jestliže dáme tomu, že eho hned po návratu Rokyca-
nov do Prahy 1448 k ujci svému s obzvláštní dvrou pilnul,

obdržíme pitením sedmnácti let r. 1465.

Vypravování Lasiciovo, z ásti podle Cameraria sestrojené,

který však o tom, že by byl eho v nj akém kláštee Pražském
žil, nic nepraví, zní takto:

,,Erat Gregorius, Rockiczanae agnatus, dum vitam ageret in

Pragensi coenohio, sanctitatis opinione adeo celebris, ut eum de
se conceptae existimationis puderet, nempe qui esse potius quam
videri maluisset, sensitque non semper idem deo quod hominibus
probari, vitam monasticam sanctiorem suas molestias habere,

sed tamen non absque hj^pocrisi et vana populari laude esse solere.

Quam ob rem ne ipsum haec vulgi laudatio atque admiratio super-

biorem íaceret, precatus est deum, ut quantum se apud plebem
extulisset, tantum rrrsus deprimeret. Mirum dietu! Factum est

enim, ut a quibus antea, dum esset monachus, studiose colebatui,

ab iisdem rursus pro scelerato haberetur. Is igitur bibliorum

sacrorum, Hussii et aliorum scriptorum sedulus lector ac Rok}'-

zanae, avunculi sui, auditor . . . nullam animi quietem habere
potuit, quin lecta auditaque de recto státu ecclesiae multo accu-

ratius expenderet et quasi ad Lydium lapidem probaret. Ouare
subiit animum eius nova cogitatio, etiam esse viam salutis praeter

eam, quae vulgo crederetur esse querendam, et aliam omnino esse.

Quod ille cum ad se reputat. adiunxerunt se ipsi alii, quibus eadem
mens, eadcm cura salutis fuit . . . Currebat t\mc ab orb redempto
annus 1452."

Br. Jafet v Hlase strážného praví: ,,eho, sestry Roky-
canovy syn, lovk vzácný i stavu rytíského a nkdy bosák

M [Naproti tomu Bidlo 4 p. soudí, že schze, o níž se zmiuje První
psaní Rokycanovi, kon.ala se již r. 1 4(51 a že ji nelze ztotožovati s rozmluvou
br. ehoe s Rokycanou, o které eho píše v liste Janovi.]
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nábožný kláštera P. Marie, kterýž sepsal užitenou knihu o vcech
Jednoty, jejíž titul: toto psaní uinno jest etc." In margine:

,,Jan Blahoslav O pvodu vtší kap. 6. Item V. Krasonický list

6. O uených." Doklad se vztahuje netoliko k tomuto místu, nýbrž
k celému seznamu len znamenitjších staré Jednoty, kteí se tu

vypoítávají, ale jest vždy možná, že Jafet práv udání o ehoovi
ve ztraceném spisu Blahoslavov našel (a sice spíše v tomto, než

u Krasonického, který v polemickém spise proti Caherovi o klášter-

ském život ehoe nic nepraví) .i) Zprávu Jafetovu (Blahosla-

vovu?) z pramen vlastních ani potvrditi ani vyvrátiti s jistotou

nelze. Než proti ní uvážiti teba, že již r. 1435 Karmelitané se do
kláštera P. Marie vrátili a že v té dob sotva sestenec Rokycanv
do ádu jich vstoupil. 2il-li však v kláštee tom již ped tím za ka-

zatel husitských (Palacký s Gindelym I, 22, má za to, že eho
byl v kláštee již ped bouemi husitskými), musili bychom se do-

mnívati, že vkem nebyl o mnoho mladší ujce svého narozeného

1397, což ovšem vc nemožná není. Proti tomu jest vždy pozoru-

hodno, že v spisech ehoových nikde žádná narážka na dobu tak

vzdálenou se nenachází. Obzor jeho, abych tak ekl, tak daleko

nazpt nesáhá. A tak na všech stranách picházíme j en k domnn-
kám o tom, co by možné bylo, a nikde k jistot. Jisto jest toliko,

že v Slovanech br. eho kázal. Odtud se poíná vlastní jeho

svdectví. Nacházel-li se mezi panoši, kteí r. 1446 slib eholní

do rukou Píbramových složiH, a byl-li tehda 20—30letý, dosáhl

pi smrti své (r. 1473 neb 1474) vždy ,,dosti" vysokého stáí
50—60 let, což by se srovnávalo se slovy J. Cameraria: „pervenit

ad satis grandem etatem."
Spisy ehoovy nemají rázu ueného. Ze však pvodce jich

vyššího než Chelický školského vzdlání nabyl (sr, Gindely I,

22), patrno z jeho znalosti latiny, která tím doložiti se dá, že eho
do svého listu Valeovskému, vykládaje svou víru o tle božím,

položil vtu latinsky od nho samého složenou ve form logické

dedukce (,,A latin tomu slovu muož lépe rozumno býti. Ac si

sic argueret (Christus) demonstrato pane: hoc est corpus meum
et hoc est panis: corpus meum est panis"). — V témž psaní na

jednom míst cituje eho Aristotela.

Co se týe spis ehoových, s plnou jistotou

jemu pikneme pedevším ty, které se jmenují výslovn v de-

krete z r. 1495:

1) [Jak výše str. 79 pozn. poznamenáno, Blahoslav ve spise O pvodu
str. 15 toliko vypravuje, že br. eho „v kláštee v Praze za správce byl".

Krasonický v spise O uených o pobytu ehoov v kláštee nemluví.]
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1. Sedmero psaní Rokycanovi (Ruk. . 2 není než Páté
psaní).

2. Spis o dobrých a zlých knzích. V druhé ásti slov
„O zmaení slova". (Našeho seznamu pramen . 27. V Ruk.
. 9 a 10.)

3. Traktát o církvi svaté. (. 28. Ruk. , 6.)

4. O dvojím díle. (Snad totožný se spisem „O rozdíle,

který jest mezi Bratrími", . 26 našeho seznamu a v Ruk. . 11

a 12.)

Dále lze za to míti, že eho sám zpracoval pro veejnost
svá psaní Rokycanovi a sice:

5. ,,Bratí za krále Jiího v úzkostech" t. j. zpracování
tvrtého psaní. (C. 17. V Ruk. . 18 a 13 dohromady.)

6. ,,Odpovd Bratí starých", t. j. zpracování Šestého psaní.

(C. 21. Ruk. . 5.)

K tomu se pipojuje pt list ehoových a sice:

7. Psaní podkomoímu Valeovskému. (. 3.)

8. Psaní z vzení teplického. (. 4.)

9. Psaní Janovi. (C. 15.)

10. Psaní Rokycanovi. (. 23.)

11. Psaní panu Albrechtovi (Kostkovi). (. 24.)

Podle obsahu a slohu pikneme ehoovi ješt:
12. Spis o úzké cest. (C. 25.) A (pro souvislost s Traktátem

o církvi, kdyby sloh nevadil), snad také traktát

13. „Kterak se lidé atd." (. 24.)

Jest podobno, že mimo tyto spisy a listy eho ješt jiných
více sepsal, zvlášt kratších listv sebraných v A. V. [Bidlo

pedml. 140 má za možné, že br. eho sepsal ,,Výklad na slova
sv. Jana v první kanonice", obsažený v A. I. a A. V, a vydaný
u Bidla 440—461.] Kde by se zpráva o ztracených spisech (Ruk.
. 15 a 16 dle Gindelyho) nacházela, a který spis u Palackého
mínn

,
.zprávou o poátku Bratí" (Ruk. . 17), není mi známo.

Ze seznamu v Rukov. teba vylouiti: . 1 (odvolání Bratí mu-
ených r. 1461) ; . 6 (omylem dle Palackého. Jest to traktát

O moci meové z r. 1485. Sr. Votický eho. [Podle Bidla 121

traktát ten vznikl v 1. 1468—1471 a byl sepsán br. ehoem.]);
. 21 (mylné dle Palackého. Jest to traktát z r. 1496. Sr. Ouellen
und Unters. I, 28 a 69, a hoejšího seznamu pramen . 43),

2. Jan Kolár z Vitanovic.

Jméno jeho se vyskytuje v pramenech tikráte:
1. V Tetím psaní Rokycanovi: ,,A když nám písma dodávali

Chelití bratí a zvlášt Jan Kolá z Vitanovic ..." [Bidlo 13].

2. V A. II. 1. 228a—229a, kde se te: a) Výatek z „kázání
mistrova" (t. Rokycanova) na slova sv. Jana v kap. 16: ,Jdu
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k nmu, jenž mne poslal . .
.' Rokycana vykládal v kázání svém že

lid, jenž Kristu v pravd neví, ,,v bludu a ve lži se ktí, v bludu
a ve lži Boha ctí, se zpovídají, se kájí i všecky svátosti pijímají

;

krmí se matolinami bez jádra, podobn synu marnotratnému,
jenž žádal naplniti mlátem bich svj a nižádný jemu nedáváme" ;

ke konci: ,,To jest rozum Mistrv Rokycanv", b) Pípisek,
který zní: ,,Kolá: A já toto dím k synu marnotratnému, že mu
je to k otci pomohlo, když jemu žádný mláta nedával. Ale
tento lid marný má dosti mistrv a knží Antikristových, kteí
jemu dadí dosti mláta, aby nikdy po otci netoužil" (sr. Ruko-
vt I, 363).

3, V list hr. ehoe Janovi ... (. 15): ,,A dále, ml-li by
k tomu milosti, chtl bych s tebou rozmluviti i s Koláem Janem,
však chcete-li, mžete zvdti, co jest mezi námi, neteba se domní-
vati, ani koho zvláštn tázati, neb i já každého nezastávám, kdo
se k nám zná" ; z ehož patrno, že v té dob, kdy list psán (1468),

Jan Kolá Bratrem nebyl. Pi schzi, jak z jiného místa vysvítá,

ml býti pítomen též Jan Chelický. — Pozdji o Janovi Kolái
žádná zmínka se nikde nenachází a nesmíme tedy tvrditi, že se

k Jednot pidal (sr. Ruk., kde také, co se vypravujeonm kr. 1440,

na omylu se zakládá). Zdá se spíše, že Jan Kolá podobn jako Jan.
jemuž list ehov svdí. Jednot}^ se vzdaloval, Glossu ke kázání
Rokycanovu teba položiti do doby pedešlé.

Co tmto nkdejším biatím Chelickým pi mladé Jednot
vadilo, ponkud se uhodnouti dá z listu ehoova Janovi, kterému
eho, pokárav ho, že ty, kdo n^ úzké cest Bohu líbiti se hledají,

potupuje a ohyžduje, pipomíná: ,,Však vz ješt, že sem t
ústn zpravil tak, jak jest pi nás. I také sem povdl nkteié pí-
hody zlé pi nkterých, neb sem se ve všem svil, nadji maje, že

se upímn máš . . . Ale rozsu to, mají-lipakti, kdož v upímnosti
chodí, potupeni býti pro ty, kdož v pokrytství jsou anebo pro n-
kterého pád, blud neb hích . . . Protož bylo by lépe zvdti
jistotu aneb mohl by mezi nás pijíti a slyšeti, kterak ten lid

uíme . . . Rád bych, by mi poslal lístek, kterak se k tm vcem
míti budeš: budiž pánu Bohu poruen ... A o tom, že jsme se

odtrhli od knží ímské církve, však vy prvé než my. Znals ty

vci, že užitku není v posluhování knží císaských, ježto meovou
víru mají a pi svátosti tla božího nemají smyslu, v kterém
P. Ježíš vydal. To ste vy prvé oustn ohlásili i v písmích vypsali,

protož v tom nemlo by žádného rozdílu býti mezi tebou a námi.
Protož, milý Jene, rozsu to sám dobe u sebe, emu se protivíš

a komu. A my se k vám o vše utíkali jako k milým bratím a vy
nechtli ste nám radni a pomocní býti, kteréž sou života vného.
Knží nám uhyzdivše i jich posluhování, tak ste nás chtli nechati

na míteži, jako by již církev boží nemohla býti v moci úadu
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apoštolského, ekati toliko od papeže, kde by se k nám který knz
urodil z moci ouadu jeho, vyhlásivše jej za Antikrista . . .

A muožeš pomnti, když jsem s vámi mluvil nej posléze u vás

v Vitanovicích, abychom se o knží opatili a o svátosti i o služeb-

nosti podlé ádu první církve, a tys chtl tomu, aby byli zázrakové
jako v první církvi. Ale tomus nemohl povoliti, abychom k tomu
vrou kroili podlé zprávy Zákona, modléc se pánu Bohu."

,,Apak mocen jest Pán i skrze zjevné ukázání oznámiti sluhám
svým, jakož jest to uinil pán Buoh z milosti své. Ale to jest skryto

ped nevrnými. Pakli o tom co uslyší, posmívají se a rouhají.

Protož ped pánem Bohem nebudem tebou nic vinni, neb sme rádi

chtli spolutovaryšství míti s tebou, abychom sob spomáhali

v díle božím. Ale bojím se, že tvá moudrost a spravedlnost pe-
kazila nám, i také mammona, o níž ste se hryzli vespolek. O ty,

jenž jiného soudíš, samého se potupuješ, vidíš v oce bratra svého
mrvu a v svém bevna neznamenáš . . . Ale vz zajisté, jestliže

se neopatíš i s tmi, kdo se tebe pidrží, že pezle stojíš a ne-

bezpen k spasení ..."

,, . . . A vz, že proto toto píši k tvému napomenutí, jestli

že by milost ml se mnou se sjíti, ab^^chma spolu rozmluvila

a o tch vcech oustn se zpravila z lásky v duchu tichosti. Neb
mám za to, že o tom víš, že sem asto tchto let v Chelicích býval

a s nimi rozmlouval i s knzem Martinem.^) A vz, že duchem
povolným spolu sme byli pi pijímání tla a krve P. Krista a nikdy
nic odporného mezi sebou sme nemli, co sluší na vrné kesany.
Než ntco Jankovi nesrozumli Chelickému, tovaryši tvému,
a snad i ty. Protož bych rád, by i on byl, kdybychom spolu mlu-

vili, bylo-li by co pi tom škodlivého k spasení, aby zpraveno bylo

s pomocí boží. Vz, že sem jich smysluo nepijal nikdy ani po-

voloval i podnes. Ale mám za to, že bych o nich lép uml povdti
tob, nežs ty mne zpravoval. Neb sem nkolik let s nimi mnoho
slovy bojoval a nkteí z nich ku pokání pišli a ku poznání pravdy,

pijemše pravý smysl víry i o svátostech, ctnostn živi jsou,

nkteí z Táborských knží. i ti nkteí Mikulášovské roty i nkteí
košátské roty, ješto slov nejhorší, ješto híchuov za hích nemají.

A to vz, že sme v prodleném asu je pijímali, rok, puol dru-

hého léta i dv lét i nkteré více, vždy chtíc zvdti, budou-li

Se vrn míti u víre i v skutcích. A že sou také nkteí z našich

v nkteré vci padli a jiným ourazy a pohoršení dali, není to div,

neb to u boji bývá obecn, že tch, ješto svítzí, nkteré zraní

a nkoho zabijí ..."

Z toho patrno, že Janu, kterému list psán, a bezpochyby též

Janovi Kolái vadilo, že eho do Jednoty také Adamity pi-
jímal, což ovšem nebylo bez nebezpeenství, a že nemohli se

1) Lupáem?
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odhodlati k poslednímu kroku, kterým se Jednota od strany

podobojí a tím též od církve úplné oddlila t. k založení vlastního

knžstva. Bratí Clielití
, j ako Petr sám, byli radikáln] ší v theorii

nežli v praksi. Zdali v dob, kdy ehov list psán byl (1408),

Jan Chelický již do Jednoty patil, z místa jeho se týkajícího,

které vbec jasn vyložiti nelze, urit na jevo nevychází.

Z listu ehoova konen patrno, že po smrti Petra Cheli-

ckého Vitanovice byly jakýmsi stediskem bratí Chelických,

kteí smrtí jeho hned úpln nezanikli.



III. První pronásledování Bratí (1461).

Vrátíme-li se ješt jednou k otázce, pro Bratí, opustivše

Prahu, na Liticko se uchýlili, dávají nám oni sami odpovd: že

,,nemohli svdomí dobrého zachovati a tak v nadji spasení svého

ustaviti se práv" s knžími i s lidem, s kterými dosud žili, když
onino —Rokycana sám i j iní — inili vždy to, co za zlé oznamovali.

Co pak Bratí pede vším jiným i pi knzích dobrých, také v Praze

pi Rokycanovi i mezi Vilémovskými, pohešovali a po em toužili,

byla písná církevní káze. K dobrému knzi ml pistoupiti také

dobrý lid. I pokusili se již o založení vzorné obce v Kunvaldé

na panství Litickém. Dobrého knze našli tam v Michalovi,
farái Zamberském.

O Michalovi, než s Bratími ve spojení vešel, nemáme zpráv.

Pvodcem a zakladatelem Jednoty nebyl, než jsa sám již vku
pokroilého a pipojiv se k Bratím, ochotn spravoval se inten-

cemi jich a zvlášt tuším bratra ehoe. Opustiv svou faru v Žam-
berku— nevíme, kdy ani za jakých okolností— , vnoval svou péi
cele bratím Kunvaldským, k nimž bezpochyby trvale se pesídlil.

Bratí pak sami již jen k nmu zení své mli, neohlížejíce se po

knzích jiných, a to netoliko ti, kteí již na Liticku bydleli, ale také

jiní picházející i odjinud u p. z Prahy do Kunvaldu úastnit se

bohoslužebných shromáždní bratrských.

Mimo Michala ješt jiný knz k Bratím se pipojil a od nich

vedle nho za duchovního správce a pastýe pijat jest, t. knz
Martin, muž vkem ješt mladý, ducha bystrého a vroucí

pobožnosti. Patíval kdysi mezi posluchae Rokycanovy a slovy

jeho k hlubšímu náboženskému živobytí byl probuzen. Když pak
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sám knzem se stal, tžce nesl, maje hodným i nehodným bez

rozdílu svátostmi pisluhovati. Opustiv Hradec Králové, kde,

nevíme v jakém postavení, se zdržoval, knz Martin po njakém
ase pidal se k Bratím. Za sídlo si pak zvolil msteko Krin
nedaleko Litická. I tu schází nám známost bližších okolností, za

kterých se to udalo, než sotva se to stalo bez vdomí a proti vli
pán z Ryzmburka, jimž Krin náležel. A tak vedle Kunvaldu
Krin se stal druhým stediskem Jednoty a vedle Michala také

knz Martin duchovním správcem jejím. Do Krina picházeli,

jak se zdá, z Hradce Králové ti, kteí již prve byli k Martinovi

pilnuli.

Bohoslužebná shromáždní bratrská v Kunvald a v Krin,
a se zdá, že tajn se nekonávála, jsou prvním rozhodným krokem
k oddlení od celé strany podobojí. Neb jako Bratí již k jiným

knžím co se svátosti týe zení nemli, než toliko k svým, tak

tito, jak za to míti lze, jiným svátosti neposkytovali, než také

toliko svým, a to zase jen tm, o nichž pesvdeni byli, že hodn
je pijmou. Úastenství ve spoleném pijímání svátostí bylo

páskou spoj uj ící všecky v j ednotu ; vyluování z tohoto úastenství

bylo prostedkem k zavedení a udržení té kázn církevní, jejíž

nedostatek Bratí od strany podobojí odpuzoval. Zdali taková

písná káze církevní zavedena byla ihned pi založení osady

Kunvaldské i teprve pozdji, nevíme. Svolením z r. 1464 se již

stanoví jistá pravidla. Právo a povinnost napomínati své spolu-

brati a k napomenutí takému a ,,trestání" se káti a polepšovati,

se pisuzuje každému. Kdo by i potom se nenapravil, má odlouen
býti ,,od úastenství služebnosti božských tajností", t. od pi-

jímání svátostí. Za tetí stupe, kdyby kdo shledán byl ,,v híchu
smrtedlném neb v bludu", stanoví se

,
.vyobcování zjevné v zboru"

na tak dlouho, až by vinník zjevn se opravil. Kdo by odlouení

od svátostí a trest nejtžší, veej nou klatbu ukládati a vyhlašovati

ml, se nepraví. Nejspíše vedle knží pi tom úastenství mli
starší a pi klatb také obec celá již tím, že jméno vinníka se ped
obcí ohlašovalo.

S tím souvisí, že ti, kdo nov k Jednot se pihlašovali, nebyli

hned pijímáni k spolenosti bohoslužebné, když minulost

jich opatrnost nutnou inila. Zkušební as takových trval nkdy
až dv léta.
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V bohoslužb bratrské také nastaly záhy nkteré zmny.

Nevíme, zdali v Kunvald, zdali v Krin dovoleno bylo Bratím

v kostele se shromaždovati. Avšak sotva tomu tak bylo. Bud

jak bud: bohoslužba jich, konávaná nejspíše po domech. Ušila se

od obvyklé jednoduchostí svou, tak že mnohé obady bud zcela

opuštny neb více nebo mén pozmnny. Vážnjší zmny musily

nastati od r. 1459,, ne-li již díve. Jestliže Bratí zavrhovah vy-

stavování tla božího i klanní se, patrno, že mše sama pestala

býti tím, ím dosud byla, podobajíc se snad mši knží Táborských,

o které víme, že skládala se z modhtby, z íkání slov ke konsekraci

chleba a vína náležitých — užívali pak Bratí chleba obyejného —
a z pijímání. Podobné zmny zavedeny asi také pi jiných

svátostech.

Není divu, že knžstvo okolní na Bratí, kteí se mu ze správy,

pod kterou vlastn slušeli, vymykali, s pízní zvláštní nepohhželo,

teba Bratí ochotni byH jemu i dále desátky odvádti. Promny

pi bohoslužb zavedené daly pak vhodnou píinu k žalobám na

Bratí, proti kterýmž jim však vždy ješt trvající píze Roky-

canova dostatenou byla záštitou. Také Lupáe spoj oválo s Bratími

dávnjší pátelství, které i potom potrvati mlo až do jeho smrti.

Vedle pátel mli však Bratí již také své nepátely. K nim ná-

ležela králová Johanna, jejíž slovo u manžela mnoho platilo. A tak

se již pipravovala první persekuce Bratí.

Nevíme urit, kdy se poala: nejspíše již roku 1460. Nejprve

zakázána bohoslužebná shromáždní v Kunvald. Ale i potom

scházeh se Bratí s knzem Michalem tajn a skryt na panství

Rychnovském, kde pan Jan Rychnovský z Rychnova k Bratím

píze jevil, zahajuje takto dlouhou v djinách Jednoty adu pátel

a patronv jejích v panstvu eském. Br. Michal sám, jak se zdá,

v té dob našel útulek v Rychnov samém.

O tom nelze pochybovati, že král nezakroil proti Bratím

jen proto, že jiní ho k tomu mli. Jiímu Podbradskému, jenž

v mládí u Lipan byl bojoval, jenž potom trvání Táborských navždy

konec uinil, vznikání nové strany náboženské po chuti býti ne-

mohlo. Již Bratí sami to dobe vdli, že pravým a vlastním

pvodcem strastí na n jdoucích byl král Jií sám a že zakroení

proti nim souviselo s jeho církevní politikou. A tak soudí také

7
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novjší historikové, by se i o cílech, ke kterým tato poHtika

konen smovala, rozcházeli. Káraje Bratí inil král zadost své

korunovaní písaze, kterou se byl církvi zavázal, že v zemích svých

žádných sekt a kacíství trpti nebude, stoje pi tom vždy také

na stanovisku kompaktát, žádné tetí stran náboženské místa

neposkytujících. I vedl si pi tom král tak, jako by Bratí nebyli

než znova povstávající Táborští, obnovujíce netoliko jich uení,

ale vzbuzujíce zase jich náboženským fanatismem nesenou bo-

jovnost. Proti Bratím zakroeno jako proti lidem od kterých

povstání ozbrojené a tím porušení veejného klidu a poádku
v zemi hrozilo. Sotva lze za to míti, že král Jií tak špatn o vlastním

rázu hnutí náboženského v Jednot pouen byl, že by byl opravdu

sám tak vil, teba nkteí knží strany podobojí také veejn
na kázáních Bratí takto líili. Lze se spíše domýšleti, že bylo

teba této záminky k zakroení zvlášt písnému proti Bratím,

a sice v sídle královském a hlavním mst zem, aby svtu patrno

bylo, že král Jií, co církvi byl slíbil, také plniti míní.

Vznikající Jednota mla i v Praze své leny a pívržence,

a sice také mezi studujícími vysokých škol. I picházeli k boho-

služebným shromáždním, ízeným od knží Michala a Martina,

i v dob, kdy Bratí již potají scházeti se musili, kdežto k shro-

máždním podobným v Praze samé dostavovali se Bratí z ven-

kova a zvlášt br. eho.
Že v Praze samé se Bratí scházejí, nezstalo vcí tajnou,

i zakroeno již proti nim co nejpísnji k rozkazu krále Jiího,

jenž se byl práv z Chebu do Prahy vrátil po roku s knížaty n-
meckými, na kterém se bylo o povýšení jeho na krále ímského
jednalo. V msíci beznu r. 1461 se konalo shromáždní bratrské

nkde na Novém mst, pinmž pítomni byli br . eho sám a mezi

jinými též nkteí studenti universitní, z nichž dva z východních

ech, z krajin nedalekých hlavního sídla Jednoty pocházeli. Shro-

máždných v as došla výstraha ; studující odešli a snad také jiní

;

ti, co zbyli, ani toužili po korun muenické (a-li vypravování

o tom od událostí samých asem již dosti vzdálené v podrobnostech

vérohodno jest), zajati jsou od rychtáe Novomstského a do

šatlavy na radnici odvedeni, do vazby, jež nkterým trvati mla
tvrt léta, jiným déle. I poaly se výslechy, a donucováni jsou pi
tom Bratí k vypovídání také muením a trápením, pi emž nkteí
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staten si vedli, nkteí na mysli i silách tlesných poklesli. Jelikož

za to míti lze, že Bratí víry své nezapírali, musily se otázky jim

kladené týkati spiknutí a povstání od nich prý chystaného i jiných

úastník a vdc j ich Jednoty. K spiknutí se Bratí ani za muení
piznati nemohli ; co na nich vynuceno, byla asi jen jména jiných

spolubrati a mezi nimi snad také tch, kteí studovali na vysokém
uení Pražském. Dne 15. bezna zateni jsou z rozkazu králov-

ského ti: Augustin Halar z Chrudim, Petr z Lede, Jií ze Sušice,

s nimiž však mírnji naloženo. Zstali ve vazb rektorov, toho

asu M. Jana z Prahy, pod jehož jurisdikci patili, Asi po tvrt
letu, nkdy v ervnu, \'Tácena svoboda i jim i vznným Bratím,
a z tchto, jak se zdá, ne všem. Jeden neb dva nedali se ani

vazbou ani muením oblomiti. Musili však prve všichni na svobodu

puštní k odvolání ve vcech víry se odhodlati veejn v chrám
Týnském, a sice netoliko Bratí, kteí po muení Rokycanovi

odevzdáni, aby víru jich zkoumal, nýbrž také studenti, akoli
rektor již byl na králi vymohl, aby odvolání jich dalo se ve shro-

máždní university samé. Než když král úmysl svj zase zmnil,

pivedeni jednoho dne — bylo to v nedli — jak Bratí muení
tak studenti do chrámu Týnského, kdež ped lidem shromáždným
a u pítomnosti Rokycanov jim bylo tením list k tomu konci

sepsaných odíkati se rozliných bludv a pokleskv. Potom
propuštni na svobodu. Mezitím zakroeno k rozkazu královu od

rektora také proti jednomu mistru a jednomu bakalái uení
Pražského, pi nichž nalezeny nkteré traktáty táborské — o n-
jakých stycích obou s Bratími nic se nepraví — což pokládáno

za provinní tžké a písn pokutováno, jakož také od student
žádáno podrobné odvolání smující vlastn proti uení nkdy
Táborských, kdežto Bratím ped tím mueným uloženo od Ro-

kycany odvolání více summární a sice takové, ke kterému Bratr

z velké ásti s dobrým svdomím piznati se mohl. Nebyl Ro-

kycana pvodcem protivenství, jež na Bratí pišlo, nebyl pi tom

rádcem královým, in jen to, co jemu rozkázáno bylo, a vyhýbaje

se, pokud možná, úastenství pi pronásledování Bratí. A není

divu, že tak se zachoval. Nebo nehled k jeho dosavadním stykm
s Bratími, Rokycany nebylo asi taj no, komu se král zavditi

chtl a že pi tom se ídil také radou Jošta. biskupa Vrati-

slavského.

7*
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Ze Rokycana k pronásledování Bratí nepispíval, nýbrž že

je spíše mírniti se snažil, o tom mimo eené odvolání, jak mu-
eným (a vedle nich snad také jiným) uloženo, svdí též šetrnost,

s jakou naloženo s br. ehoem, který netoliko že muen
nebyl, nýbrž i bez odvolání veejného z vazby vyšel, a to nejspíše

stejnou dobou, kdy jiní odvoláním svobodu si vykupovali. Jemu
bylo ped tím toliko uloženo, aby do jisté lhty, kterou Rokycana
sám ustanovil, ze šatlavy neodcházel, z ehož patrno, že vazba

jeho písná nebyla. Když pak lhta vypršela, odešel voln, bez

trápení, bez odvolání, a njakou cenu za svoje propuštní vždy
zaplatiti musil, odhodlav se — snad pi výslechu njakém, který

i s ním zaízen — k jakémusi vyjádení toho smyslu, že moc státní

má právo své poddané ve vcech víry donucovati, ímž zárove
také to, co se proti Bratím a s nimi práv dalo, nepímo schvaloval.

I zdá se, že bratr eho vyslovil se tak zpsobem jemu dosti

šetrn uloženým, tak že vlastní smysl ani hned ani zcela zejm
pi tom na jevo nevycházel.

Z Prahy odebral se br. eho do severozápadních ech, bez-

pochyby navštvovat spolubrati, a tu v Teplici podruhé jat,

sotva z vazby v Praze vyváznuv. Aby však bez zvláštních obtíží

zase na svobodu vyšel, slíbil, když se za jiní zaruili, že postaví

se sám dobrovoln ped Rokycanou. I nelze pochybovati, že

eho slibu vyhovl.

Z vzení teplického poslal br. eho panu Vakovi Vale-

ovskému z Knžmosta, podkomoímu království eského, list,

který podle hlavního obsahu lze nazvati apologií sepsanou na

obranu svobody svdomí lidského ve vcech náboženských.

I jest zárove pedním pramenem, ze kterého lze poznati osobní

povahu toho, jenž list napsal. Jeví se nám pak br. eho jakožto

muž ducha bystrého, povahy pirozen ne tiché a mírné, nýbrž
ohnivé a rázné, který však dovedl krotiti se a podizovati tomu,
co jemu náboženské pesvdení jeho za povinnost ukládalo.

,,A vždy se domníváte," dí eho, ,,bychom snad njaké vojny
nezbouili a rot šibalských, ješto to initi aneb nám o to mysliti jest

proti viee i proti svdomí, akoH vy tomu nevíte. Ale však to

vzte, že v tom skutku málo nebo nic krále bychom se báli, že
bychom svých bratí zmuených mstíti umli i mohli, a ne na
lidech, ale na knzích, kdybychom se v tom pána Boha nebáli
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a když by nám to uiniti nebylo proti svdomí a proti víre, neb my
to za nejlepší kus pravdy boží držíme, že každý kesan zavázán

jest milovati své nepátely . . . Než toho neodpírám, že, bych
mohl s to býti, píkladem sv. Daniele a Gedeona všecky bych

falešné Kristy rozkotal a zkazil radj í, než bych co kterému bližnímu

svému uškodil na tle nebo na statku, A tak mi se zdá (eho
neostýchá se dotýkati se hanou svou krále samého, narážeje na

mincovní nepoádky v dob té obecné), že král z monstrancí a z ka-

lichuov a z jiných klenotuov kostelních a klášterních, ješto sou

pokladové obecní, kdyby penz nadlal a v mnách chudin
kivdy nedlal na penzích i na groších, lepší by byl pánu Bohu
libost uinil, živým chrámóm božím kivdy nein, peníz za peníz

a groš za groš jim obmuje . .
." [Bidlo 553].

Nevíme, ml-li br. eho njakou osobní známost s panem
Valeovským, než jist ho taj no nebylo, že podkomoí nebyl

pítelem ,,panování knžského" maje za to, že knží — a zvlášt

Rokycana — mimo obor svého úadu sj osobují moc, která jim

nesluší. Br, eho, jenž s Chelickým za to ml, že víra s mocí

svtskou nic spoleného nemá a že pedcházející boue na zemi

eskou Bh pro ,,híchy knžské" dopustil, pi tom však moci

svtské, t. j. státní, vždy za povinnost ukládaje, by o poádek
veejný peovala, chválí krále Jiího v listu svém (a tím i podko-

moího), že mu Bh ,,srdce tak zmužilé" uinil, aby se knžím
obojím— podjednou i podobojí— opel, a vládnouti sebou nedada,

zemi eskou upokojil; že v echách i v Morav až potud pokoj

udržoval, když ,,nepudil mst od jich vr, ale jakž jednch nechal

pi kaHchu, tak jiných nenutil k kalichu". Než br. eho pedvídal

nové boue, které vlasti jeho sotva upokojené hrozily, válku ob-

anskou i náboženskou zárove, varuje ped tím krále a vybízeje

ho, by ob strany na uzd držel, ,,aby nkdy zase lidu nezbouili,

ponvadž obojí, kdyby moc mli, k své víe každý jiné puditi by
chtli". V tom však již vidí znamení budoucích strastí, které na

krále i zemi pijíti mají, v tom se mu již ,,hrozný soud budoucí"

proti králi okazuje, ,,že pod jeho mocí ptáci nebeští, prelátové

pyšní a protivní, místa svá mají a lišky chytré a kališné pod ním
doupata svá nalézají: ale Syn lovka nemá, kde by svou hlavu

sklonil". Pro své žádá br. eho tch práv, té svobody, které

v echách do té chvíle ob strany náboženské podle kompaktát



102

se tšily, a nemá-li trestem božím ono zlo, od nho pedvídané,
pijíti: ,,a protož", dí eho, ,,aspo sami nad sebou se slitujte

a pro víru lidí netrapte, neb na moc vaši to nesluší . .
." Kdykoli

me moci svtské sahá na ty, ,,ježto nejsou vinni proti obecnému
dobrému, již ten me vynikuje z zízení božího". A zvlášt mezi

kesany: neb Kristus pišel, ,,ne aby lid zatracoval a mordoval,

ale obživil a spasil". Však mezi kesany dobrými by moci státní

ani teba nebylo. ,,Viera mee ani moci nepotebuje . . . Ale

bojím se" koní eho, ,,že nevelmi bude toto mé psaní plátno,

neb jakož slyším, na to se chcete snažiti, abyste Pikarty vyple-

nili . .
." Než — ,,i vy tomu nic neuiníte . . . Umí Buoh své

z pokušení vytrhnouti a mezi vás sekerku vlouiti aneb ním
jiným vás zaneprázdniti, aby vrní jeho zatím mohli oddechnouti.

A v tom ve všem dj se vuole božie s námi na vky. Amen."

Podobn jako br. ehoovi vedlo se též obma knžím, kteí

mezi Bratími byli, Michalovi a Martinovi. I M i c h a 1 nacházel

se njakou dobu — nelze pochybovati, že též bhem r. 1461, a
urité zprávy o tom nemáme — ve vazb v Praze na radnici Novo-

mstské, byl tázán o víe své i odešel po njakém ase bez pekážky
za podobných asi okolností jako br. eho.

Také knz Martin byl na radnici Novomstské po delší

dobu ve vazb chován, nevíme zdali stejnou dobou s br. ehoem
i — což podobnjší jest — pozdji.^) Když po prvém výslechu

uplynulo nkolik nedl a vzení jeho se prodlužovalo, akoli Martin

se domáhal výslechu nového, obrátil se vze zvláštním dtklivým
psaním k Rokycanovi, žádaje za nový výslech. List psaný slovy

dojemnými hnul Rokycanou. I byl piveden knz Martin, ,,vze
P. J. Krista", jak se byl v listu podepsal, ped Rokycanu, který

byl k výslechu i jiné svdky a úastníky povolal, zejména mistra

[Václava] Vrbenského, mistra i knze Jíru [ze Žatce] a knze
Tobiáše od sv. Jindicha. 2)

Výslech i rozmluvu zahájil Rokycana vysvtlením, pro
tak dlouho byl otálel. ,,Nechtl jsem," pravil, ,,jedno proto, že

jsem vás lidi toho položení shledal, že vy e máte na obrtlíku.

1) [Bidlo pedml. 48 soudí, že Martin uvznn byl teprve 1463.]

*) [Pvodní vydání uvádlo ,,knze Tomáše od sv. Jindicha a knze
Tobiáše", ale Bidlo 595 ukázal, že to je osoba jediná, jež slula Tobiáš.

O nm v i. Truhláov o Vodanském v . . M. 1884, 526.]
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jednak takto, jednak jinak; druhé proto, že lidé svtští nkdy,
z mála když naknou neb obviní, lovka na smrt vydadie. A já

bych nerad byl žádnému píina k smrti ... Ale již z rozkázáni

králova chci s tebou mluviti ..."

,,Otáži se nejprve," pokraoval Rokycana, ,,pro se tob
viera naše nelíbí, všaks prvé s námi byl v ní? A již cos nového
jednáte. I co vy to iníte? Novou víru v lid uvodíte a zlou vc na

n pivodíte. Ted nkteí u vzení a škody trpí, ženy jich i dítky

jich zármutky trpí, a vy tam po horách, po skalách, po lesích

kryjete se."

Knz Martin nejprve odepel odpovídati pro výtku naped
již uinnou, že bude mluviti neupímn a chyte:

,,protož nechaž
mlím a vy mluvte, co vy ke mn aneb proti mn máte!" Než
Rokycana naléhal a Martin odpovdl k otázce, pro se on i Bratí
od strany podobojí od\Tacují: ,,Miste," ka, ,,protože jste se se

svtem spáhli a já bych nerad byl slouha svta tohoto v tch
vcech, v kterýchž mám býti vrných a svatých lidí" —mín tím,

že nechce sloužiti a svátosti rozdávati všem napoád. Potom
se hájil proti výtce, že by Bratí njakou novou víru zavádli.

Když pak Rokycana proti tvrzení Martinovu, že našel vrný lid,

t. Bratí, namítl: ,,Však ty o nižádném jistoty nemuožeš míti!"

t. že jest vpravd vrný, odpovd znla: ,,Nadj i o mnohých
mám." Rokycana: ,,To jest jiné. Ano já mám nadji o onom,
ješto v krm sed hrá neb vejí" (t. že se ješt mže polepšiti).

Knz Martin: ,,Miste, daleké jest pirovnání ..."

Potom se Rokycana hájil proti výtce v odpovdi Martinov,

vlastn i proti nmu obsažené, že se v stran jeho všem napoád
rozdává: ,,Avšak jest ekl pán Ježíš: Nechtjte svatého psóm
dávati, a neekl: nedávejte! — (v Archivu bratrském in margine

pipsáno: ,,kozí vratce!") A já, což jest na mn. nechci, a to zjevn
oznamuji a zapovídám zejména nkterým. Což se pak pes mé
chtní dje, nadje mám, že mi to nebude piteno." — K tomu
knz Martin neodpovdl hned, nýbrž vrátil se ješt jednou k tomu,
co byl již ekl, že Rokycana i strana jeho ,,se svtem se spáhli",

A proto se prý Bratí musí krýti, kdežto strana podobojí má
k obran své moc svtskou.

,,A kdybyste," ekl Rokycana, ,,se s námi srovnali, i vy byste

mli pomoc ..." I dodal, že jest moc svtská ,,ku pomst zlým
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a k chvále dobrým". Odpov znla: „Nebyla by cesta Kristova

úzká a kíž jeho byl by vyprázdnn."
Rozmluva se zase dotkla hlavního dosud pedmtu, že totiž

v stran podobojí zlí i dobí jsou pohromad, mezi knžími i v lidu.

A všichni že k Rokycanovi j ako k hlav hledí. Proti tomu se tento

hájil: „Milý knze Martine! Což mne z toho viníš, ano P. Ježíš

vdl býti Jidáše zlého a proto ho nezahnal od sebe . . . To sob
ku pomoci beru. A pak vdí knží moji, že zlých nemiluji, nerad

s nimi mluvím, nerad na n i hledím. A což mám sob s nimi

uiniti? A já tresci a na druhých nic plátno není." Než Martin

vždy namítal, že teba oddliti se od svtských a pidati se

k vrným, rozumje vrnými Bratí. Avšak Rokycana Bratí za

takové uznati nemínil a zvolal: ,,Kde jsou? Rád bych jim byl,

a by je bylo za peníze kupovati, draze bych je chtl vyku-

povati."

Potom se rozmluva týkala jiných vcí, také za úastenství

ostatních pítomných. Knz Martin byl tázán, jak ví o tle

božím. Rozmluva pecházela v školskou disputaci a toila se

hlavn kolem otázky, máme-li se Kristu v svátosti klanti ili

nic. Když M. Vrbenský konen zvolal: ,,Což tehdy vždy tomu
nechceš povoliti, by mlo klekáno a modleno býti?", dovolal se

Martin svdectví samého Rokycany: ,,I mistr," ekl, narážeje na

kázání jeho, ,,to oznamoval — a muož býti že ješt — že zvláštní

a nejvtší est tlu pána Ježíše jest hodné pijímání." I vzpomnl
jiného výroku mistrova, že klanní Bohu nejlepší jest poslušenství.

Tu vmísil se do rozmluvy zase Rokycana, ped tím ostatním slova

popouštje. Nepopel výrok jemu pipomenutých, ale vysvt-

loval je podobenstvím v tom smyslu, že proto klanní nezamítal.

A to takto: ,,Tehdy já, kdybych v mšci ml halée a peníze

stíbrné a zlatý také, ješto jest nejdražší vc, protož-li bych ml
zavrci halíe a peníze, protože mám zlatý, jenž jest nejdražší vc?"
A akoliv ani tím Martina nepesvdil, pece ho vybízel, aby

povolal k sob ty z Bratí, kteí k nmu zvlášt byli pilnuli, a ped
nimi vyznal, ,,že se tu má modliti a klanti pánu Ježíši v té svátosti".

Mla to bezpochyby býti cena, za kterou vzovi propuštní na

svobodu kynulo. Než nadarmo: ,,Bych ml," odpovdl knz
Martin, ,,v ohyzdu i v potupu dáti, emuž jsem uil, lépe mi jest

umíti." A na novo se poala hádka o klanní. Než knz Martin
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„nechtl opraviti a zstal sob moudrým". I byl zase odveden do

vzení svého. Jak dlouho vazba jeho trvala, nevíme. Akoli se

potom mezi Bratí vrátil, jméno jeho a pamt ve spisech bratrských

zaniká úpln. Co by píinou tohoto mlení bylo, uhodnouti

nelze.

Pronásledování Bratí, které dosti krut se bylo poalo,

potom se stalo mírnjším. Mimo vdce i knze Jednoty, mimo

Bratí muené v Praze r. 1461, i jiní vyslýcháni i do vazby se do-

stávali. Než smrti nikdo z nich pro víru nepodstoupil. Mezi pány

eskými vyskytovali se Bratím pátelé a pímluvci : byli to zej ména

Sobslav Mrzák z Miletínka, jenž hned na poátku pronásledování

králi list bratí podal, a Burian Trka z Lipnice, který, požádán

byv za to od Martina Lupáe, u krále samého za Bratí se pimlouval.

I zdá se, že po nkteré dob pronásledování pestalo docela, akoli

i potom Bratí jen tajn shromažovati se mohli.

Doklady a dodatky.

1. Knží br. Michal a br. Martin.

Nelze pochybovati, že b r. Michal když k Bratím se

pidal, byl faráem v Zamberku, akoli se to výslovn podotýká

teprve v Apologii z r.
1503.i) Že byl faráem nejprve v Kunvald

1) [Výslech na Kladsku r. 1480 (. 40*) naz>-vá je] : „Michael barbatus,

plebanus quandoque in Samberch, sacerdos de communione calicis antea,

in Italia ordinatus . . ., qui in secta Pichardorum secundo et de novo fuit

factus sacerdos . .
.". V ,,Sepsání muže jednoho dobrého" rkps. mus. V. F.

41 1. 118a), jehož spisovatelem je asi Krasonický, se vypravuje o knzích
podobojí, kteí podloudn docházeli svcení ve Vlaších, a praví se, že nkteí
domohli se ho úplatkem, že nepijímali pod žádnou zpúsobou, ,,jako byl
i,^x™ A/r^/^u^i Tí„i/, 1, Uí^^^Ai-iz-Ní 1j-^ói nm/-.fil na TCq rl+oi n f^ a <; ním driihv knz

kázal proti Jeremiášovi v Litomyšli a že Jeremiáš nco proti nmu napsal' ,

vypravuje, že když Rokvcana ..zhanl knží". Bratí ,,jej i mnohé jmé

opouštli a lepších knží hledali, a knz Michal v Žamberce také se ozýval

k dobrému a pivinul se k Bratím ... a netoliko on, ale i jiní knží n-
kteí ... a tak on nebyl zakladatel. A Jeremiáš v Rychnov (a ne v Li-

tomyšli) napsal jakési knížky na bratra Míchala ; slyšel sem o nich, že by se

poínaly ,Barba tectus, raro rectus, bradou krytý, ídko pravý' a vy knží
jimi se krmíte. Psal z nedútklivo.sti, když zaslechl, ano o nm nco Bratí

mluvili o jeho rufiánství a o jeho kubn. I rozhnval se na n, zvlášt na

br . Michala. A byl rodem Tater ten Jeremiáš a mrštný byl na všecky strany . .

.

A on napsal knížky paní Rychnovské seste bratrské na Zjevení o za-

vedení . .
.•• O tomto Jeremiášovi není odjinud nic známo.]
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a potom v Zambérce, zpráva ta vyskytuje se v pozdjších spisech
;

avšak nezdá se býti pravdivou. Knz Michal „starý" teme
ponejprv v Obran víry proti Pikartm. Kdy bratr Michal faru

svou v Žamberku opustil neb opustiti musil, nelze urit íci.

Podle druhého listu Mýtským zdá se, že se tak stalo, ne-li díve,
nejpozdji r. 1459, t. v dob svolení o eucharistii, které se tu klade
do té doby, kdy Bratí byli ,,v Kunvald s knzem Michalem"
[Bidlo 231]. S nástupcem Michalovým v Zamberce si Bratí dopi-

sovali. V A. V. [opis zem. arch., str. 753—7] se zachovaly dva listy

,,knzi Zamberskému", z nichž první se poíná takto:
,,
Jakož se

na to tážeš, vždy cht zvdti, pro se spolu sami scházíme a do
kostela vuobec s lidmi nechodíme" — k emu Biatí odpovídají,

že na míst, vci pípadné, nezáleží, ale na tom že záleží, aby se

scházeli ve jméno Pán. Kdy tento list psán, z obsahu nevysvítá.
Druhý poslán farái Zamberskému, knzi Janovi, jak se tu jménem
oslovuje, nejdíve r. 1468, ježto se v nm praví, že Bratí již Roky-
canovi oznámili, pro se od knží odtrhli. Z listu dále vysvítá, že

Bratí i potom knžím, pod jichž správu vlastn slušeli, desátky
odvádli. (.,V tom také neodpíráme, co jest právo daní tvých,

podlé soused uiniti.")

Ze bohoslužebná shromáždní v Kunvald i odjinud na-

vštvována byla, lze souditi podle toho, že když již persekuce se

poala a Bratí se tajn scházeli, k jich schzím studenti pražští

se dostavili, jak patrno z jich odvolací listiny z r. 1461. Tím spíše

se to dalo tak ped tím.

Ze Bratí, t. knží jich ,,nco jinak obyeje promnili pí
posluhování svátosti", praví se v Prv^ním psaní Rokycanovi
[Bidlo 4]. Srov. též odvolání z r. 1461. Uritji teprve v Apologii

z r. 1503 teme, že Michal nechal ,,nkterých svrchních pípadných
zvyklostí, lidmi ustavených, píkladem první církve i knží n-
kterých Táborských pi sloužení mše . .

." [Palmov I. 2, 210.]

Hlavní vc asi byla, že odpadlo vystavování a klanní se tlu
božímu. Ze na obady a podobné vci Bratí píliš velkou váhu
pi tom klásti nechtli, naznaeno v Prvním psaní Rokycanovi
slovy: ,,Miste, nedomnívejte se, bychom se od vás luili obyejem
Táborských bratie pro nkteré uenie neb ustanovenie pípadné,
toho není." [Bidlo 5.] — Známo jest, jak mnoho hádek pro

ornáty bylo mezi mistry Pražskými a knžími Táborskými.

O poátcích první persekuce a br. Michalovi v té dob vy-

pravuje se v traktátu: ,, Kterak se lidé" atd.: ,,na nás s knzem
Michalem pišlo tžké trápení skrze vzení i muení a toho nejvtší

píina ta byla, že když zapovdíno knzi Michalovi posluhovati

na Litickém zboží a on tajn posluhoval lidem Boha bojícím a my
sme také od nho pijímali." [Bidlo 324.]— Ze panství Rychnovské
potom bylo útulkem Bratím, vysvítá též z Lukášova spisu O po-
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átcích Jednoty (1527): ,,A když propuštni (t. z vzení v Praze

1461) poali obydlí míti na zboží Rychnovském a okolo asu ješt
obývání na Litickém zboží" — avšak že se to již díve poalo,
vysvítá z odvolání z r. 1461, kde se praví: ,,Knz Michal v Rych-
nov." Rychnovsko i nadál zstávalo hlavním sídlem Jednoty;
svolení z r. 1464 stalo se „na horách Rj-chnovských". Zde se

scházívala bratrská shromáždní, také veledležitá v djinách
Jednoty synoda r. 1467. — Jana Rychnovského z Rychnova se

týká vypravování v traktátu ,,Kterak se lidé" a t. d., jehož smysl
vyložiti nedovedu, že totiž o br. Michala ,,se dva vadila, cht
každý míti jeho." A potom dále: ,,A když jedním musil pohrdati,

ten se rozhnval a kivé vci s knzem Martinem Kosteleckým na
knze Michala sepsal i na nás kivého svdka zpuosobil, jakéhos
blázna. I toho pána Král. Mti osooval, cht na zlú povst
uvésti, ale on se z toho vyvedl, neb také neml s námi nic initi,

jakož i podnes, 1) což se tkne duchovních vcí, jakož i jiní páni,

kteíž nás pod sebú trpí. Ale na nás s knzem Michalem pišlo

tžké trápení" atd. (viz prvé). [Bidlo 324. Narážku vysvtluje
Bidlo tak, že Michala s jeho vícími byl ochoten pijmouti i jiný

pán na své panství, nebo Bratí byli dobrými poddanými. Když
nabídka jeho nebyla pijata, mstil se osoováním p. Jana Rychnov-
ského u krále, jako by byl lenem Jednoty. Sr, výše zmínku
Krasonického o ,,pam Rychnovské seste bratrské".]

Knz Martin v pramenech nikde nešlové ,,z Krina".
V odvolání jak Bratí tak studentv z roku 1461 praví se ,,knz
Michal v Rychnov a knz Martin v Krin". Jediným pramenem,
ze kterého se nco více, a nemnoho, dovídáme, jest list Martinv
a vypsání jeho hádky s Rokycanou (. 5. a 6.). V onom pisatel

Rokycanovi pipomíná, že náležel nkdy mezi posluchae jeho,

slovy: ,,ponvadž ty jsi píina také mn i jiným skrze poslubo-

vanie slovem božím tohoto diela, kteréž se vzdlává." [Bidlo 561.]

Jiné místo v listu zní: ,,A v tomto psáni sou-li nkterá slova bodení
mající, prosím, mj se jako ten, jehož opatrnost po trplivosti se

zná a ukazuje, a která sou pak slova pravdy, nehle «fl mladost . . .,

neb víš to, miste, že u Boha nepekáží mladost ani starost vku
iní vzáctnosti . .

." [Bidlo 567.]

Ze byl knz Martin nkde faráem (dle Rukovti v Hradci
Králové), nikde se nepraví. Do Krina, jak za to mám, pišel

z Hradce, Hradec pak opustil, necht tam všem napoád roz-

dávati. Byl v Hradci, jak se zdá, v njakém podízeném postavení.

Pátelé jeho picházeli pak za ním do Krina. Tak, jak za to mám,
vyložiti lze nkteré narážky v ,,Hádce". A sice: ,,Než to, miste,"
(dí knz Martin Rokycanovi), ,,muožete v pamti míti, že sem vám
toužíval na svou tžkost, kterouž sem ml z toho, že zlí a neádní

') Jan z Rychnova zemel r. 1471.
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lidé bez polepšení života chtli sou mne míti obecného sob k slou-

žení svatými a božími vcmi jako dobí a vrní kesané. A já
nemoha s nimi svého svdomí ustanoviti . . . protož sem té cesty
hledal ..." [Bidlo 588.]

Ze za Martinem Hradetí picházeli (a že tedy on sám ped
tím v Hradci byl), vysvítá z psaní Rokycanovi: ,, . . . vaši n-
kteí, . . . ješto první se zdají býti, .... bližním to v psaní V3'hla-

šování dávají (naráží se na odvolání v Týn r. 1461), jichžto

(t. tch nkterých) nemoudrost mnohým se zjevuje, jakožto
v úinku u Hradeckých, pro nžto si m trestal, klada m v vinu,

že skrze m to zlé na n pišlo, pedloživ mi i jednu manželku
obtíženou, kterážto skrze to pišedši sem do Prahy, v zámutku
a v ustání potratila dátko. Ale za m, jakož mním, mohl by
v uších tvých zazvueti hlas slov P. Ježíše, ješto mluvil naíka-
jícíma plaícím na se ženám Jeruzalémským . . . ka: Neplate na
mne, ale na se i syny své!" [Bidlo 564. V pozn. 1. str. 565
Bidlo vysvtluje zmínku Martinovu tak, že Hradetí jeho pátelé
byli na udání nkterých knží podobojí pohnáni a uvznni. Za
nkterým z pohnaných pišla do Prahy jeho manželka a tam
potratila. Rokycana vinu toho piítal Martinovi, ale jest vinen
vlastn sám. Srov. Bidlo 402.] — Podobn v Hádce: ,,Odpov
k tomu, že Hradetí trpí mnohé káráni: Na P. Ježíše, když pla-

kaly ony ženy Jeruzalémské ..." Hned potom v Hádce teme:
,,ekli: Mohls dobe k knzi Oponovi i) jíti a tu by on byl

t pijal etc.

Odpovd: I k knzi Jakubovi sem nabhl na Tábor. — A oni

jali se jich vymlouvati, že oni z lítosti a pro navštívení etc."

[Bidlo 590, kde též v pozn. 2 pokus o vysvtlení.]
Na Hradecko ješt jednou se naráží na jiném míst:
,,Mistr: . . . Zbe lidí svých na sto, ješto ty o nich nadji máš,

ješto vím, že jich muožeš míti, a vyznej ž ped nimi, že se tu má
modliti a klanti P. Ježíši v té svátosti.

Odpovd: Již bych jim zjednal! I Hradetí sou požili, když
v tom zjevni byli, že toliko se mnou byli. Co by se pak tmto
stalo! . .

." [Bidlo 574.]

V pozdjších pramenech se jméno Martinovo vyskytuje jen

jednou, t. v list Rokycanov proti Bratím z roku 1468 (. 16).

Památka jeho, jak se zdá, v Jednot zanikla úpln.

2. Pronásledování r. 1461.

O tom, co nkteré studenty a Bratí r. 1461 v Praze potkalo,

zachovalo se dvoje souvislé vypravování. První z nich, pamt

1) O nm nic bližšího mi známo není. [Snad „zbožný" mistr Jan
z Opona, jenž se pipomíná od r. 1465 a v 1. 1483—97 byl faráem u sv.

Petra na Poíí; srov. Tomek X. 38 a j.]
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svdka souasného, napsaná nedlouho po událostech samých,
týká se toliko studentv a zní takto (Mon, Univ. Prag. III, 56):

,,Item anno Domini 1461 dominica in quadragesima, qua canitur

Laetare, capti et detenti isti studerites; Augustinus de Chrudim,
Petrus de Ledecz et Georgius de Sussicz ex mandato regiae ma-
jestatis; nam aliqui inceperant attemptare scriptis, verbis et

collationibus abdite et secreto cum aliis conveniendo, quae scan-

dalum et malam opinionem circa materiam fidei et praesertim

sacramentorum ecclesiae pluribus afferebant ; multis itaque septi-

manis poenam pro his passi captivati. Rectoris erant subjecti, sua
sub tutela et clausura manentes. Tandem pluribus septimanis,

quia una parte anni elapsi moniti šunt et inducti, ut veram fidem
de praedictis profiterentur, unde magna multitudine hominum
ad beatam Virginem ante Laetam curiam conveniente, quodam
die dominico praesentibus omnibus tum aliis vulgaribus in hujusce-
modi opinionibus notatis publice šunt professi et tandem universitati

reconciliati. Nam primus ex eis Augustinus nomine ad gradm
baccalariatus est promotus et susceptus. In facto tamen isto

rector Universitatis multum laboravit cum magistris, ut emen-
darent in facie Universitatis. Suae regiae majestati primm
videbatur ; verum per hoc rector universitatis digne est excu-
sandus etc."

S druhým podrobným vypravováním týkajícím se pedevším
Bratí nestudent setkáváme se bohužel ne díve než až ve spise

Lukášov O pvodu Jednoty (1527) v odstavci ,,o pvodu ádu
ped zízením". Zní pak takto: ,,Akdyž (Bratí na zboží Litickém)
njaké promnní pi služebnostech kostelních pi mši uinili,

tehdy sou obžalováni k mistru a kráh. A tu potom zjímáni nkteí
a do vzení k rozkázání krále vsazeni. Potom bratr eho s jinými
do Prahy pišel a tu sbor na Novém mst mli, do nhož mnozí
z kollegiatv i z jin3'ch se sešli. A mvše výstrahu, aby se rozešli,

že konen zjímáni budou, br. eho, jak mohl, kollegiaty vždy
vyšikoval a jinými nezkušenými hnouti k tomu nemohl pravícími,

že skipec na snídaní a hranice za obd jim bude. A on, aby jich

nepohoršil, zstal s nimi a dokali rychtáe, kterýž velmi nerad
inil to jímání, neb známost njakou ml. A vkroiv mezi n dí:

.Všichni, jenž chtí milostiv v Kristu živi býti, protivenství trpti
budou.' I pidal: ,Pojdtež k rozkázání do vzení!' I vsazeni do
šatlavy na Novém mst. A že král ml je na péi, by podobn
Táboróm nemyslili njaké povstání uiniti proti moci, tou píinou
kázal je muiti. A když siln zmuili hrd mluvící, že skipec za
snídaní a hranice za obd, posnídavše, nechtlo se jim obdvati.
Ale tu v šatlav poali tžce br. ehoe viniti, že by jimi vinen byl,

a potom nechtli pustiti jich, le odvolají, jakož sou uinili, i bratra

ehoie k tomu nutili sami." — Na jiném míst téhož spisu Lu-



110

kášova vyskytuje se ješt zpráva týkající se ehoe samého.
Vypravování o volb prvých knží r. 1467 se totiž koní slovy:

„A ku pomoci té potšené dovrnosti pán Bh prvé to pedukázal
než se stalo br. ehoovi, a to tehdy, když s j inými vsazen a potom
na skipec zvržen i omdlel a v tom opuštný ležal. A tu vidl ty

ti osoby, na nž mlo pijíti losování ..."

Asi souasn se spisem Lukášovým (ne ped r. 1525) složený

traktát Krasonického zmiuje se krátce o muení Bratí i ehoe
samého slo^^ (,,a tu sú mueni, šest jich, a na skipci omdlévali,

zvláš br. eho ... A jiní též okusili snídaní skipce, a nechtlo
se jim k obdu na hranici" [. . M. 1878, 400]), ze kterých patrno,

že spisovatel znal bud Lukášv spis nebo, což podobnjší jest,

njaké vypravování starší, kterého Lukáš užil. [Ve spise ,,0 ue-
ných" z r. 1530 1. 9b Krasonický vypravuje: ,,Jiné nkteré muiti
kázal jako bratra ehoe a koliaty a musili odvolávati a cedule

ísti v kostele. Abr. eho byl na skipci umdlel a nkteí zstali

tam a zvlášt Jíra Ptikostelecký posnídav i nechtl obda ekati.

Potom jsem s ním sám mluvil v Litomyšli a s Korunkou, táže se

na pvod. Ale br. eho s jinými pokání inili i s koliaty z své ne-

moci, jako Halar a jiní a oblíbili sob místo v Kunvaldu . . ."]

Vypravování Lukášovo neb jeho pramen lze stopovati u všech

pozdjších spisovatel s nkterými zmnami neb i dodatky. V tak

zv. Blahoslavov Historii ku p. teme — ne však tam, kde se

vypravuje o muení Bratí roku 1461, nýbrž na jiném míst, t. pi
smrti ehoov: ,,Byl lovk stavu rytíského, syn sestry Roky-
canovy, jemuž však pítel jeho Rokycan to sjednal, že jest byl

velmi zmuen, až omdléval na žebíce, a potom pišed k nmu
tak strápenému litoval."

Nejobšírnji svým zpsobem o muení ehoe rozepsal se

Lasicius: ,,Eeodem anno adeo crudeli supplicii genere tortus est

pius ille Gregorius, Rockezanae sororis filius, ut in summa exani-

matione minime sentiret tormenta : nempe eam dare solet Christus

veritatis suae defensoribus fortitudinem atque tolerantiam, ut

cruciatus non sentiant . . . Dum hoc fit, intervenit Rockezana,

lacrimabundus crocodilus, fortunám cruciati sua velle permutare

dicens. Tum Gregorius, quasi somno solutus, mirari, cur sibi

latera prurirent: verum conspectis perustis visceribus et quibus

distentus fuit fidiculis, rem gestam cognovit. Idem visis aliis ad

similes quaestiones raptis, obsecravit tortores, ut illos missos

facerent, se vero iterum vel gravioribus subiicerent tormentis,

metuens futurum, ne vel atrocitate poenarum exspirarent, aut

veritatem, quam asserebant, abnegarent. Movit vero satis super-

afflicti pietas saevos carnifices. Tamen nonnulli torti e formula

a sacrificulis praescripta laudanda improbarunt. Narrabat idem,

se semimortuum vidisse in somnis magnum avium numerm selec-
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tiores fructus arboris cuiusdam depascentium, quorum in medio
stetisset adolescentulus cum virgula, qua illas ab altiori consessu

prohibebat . .
." [Celé toto vypravování má j iž Blahoslav O pvodu

str. 25. Tu teme, že br. eho byl ve vzení s bakaláem, jemuž
píjmí Hala bylo, a s njakým Korunkou, Jírou Ptikostelským
a s nkterými více a že ,,Jíra Pétikostelský, zakusiv snídaní,

nechtl ekati vobdu, ale odvolávati a ísti ceduli v kostele

pinucen jsa, svolil a — to bylo 1. 1461 — odchýlil se od Bratí.
Bratr eho potom i jiní jeho tovaryšové, vyšedši zlé, oblíbili sob
místo v Kunvald . .

." Srov. výše uvedené V3rpravování Kraso-
nického ve spise ,,0 uených".] Z tak zv. Blahoslavovy Historie

i z Lasicia erpal Jafet, jehož vypravování užito v Rukovti
II, 165.

V pramenech a spisech bratrských starších spisu Lukášova
setkáme se toliko s roztroušenými narážkami. A sice:

V psaní svim 'podkomoímu Valeovskému dí br. eho: ,,A
ne zde, ale na oné stran ostáném právi — doufám v pánu Kristu
a spravedlivém soudu jeho, nebo nic proti králi ani proti obecnému
dobru neprovinili sme, jakož tomu muožete rozumti, ponvadž
ste jich pít zmuili. Co ste zlého na n zvdli? Ani loupežuov, ani
morduov, ani_jiných híchuov, kteréž na n cpají lhái knžie,
pravíc u sv. Štpána, že lovka zabíti neváží sob, jako step
rozbíti anebo jako trn z cesty odložiti a jiné mnohé ohavné híchy
a zlosti tch lidí, ješto v Boha neví ..." [Bidlo 550]. A jinde:

,,Viera moci svtské nepotebuje k obran pro svou pevnost, neb
pravou víru kesanskou tak jest Kristus pevn založil, aby brány
pekelné ostáti jí nemohly ani jí pemoci, alebrž svatí tou vrou
pemáhali sou království a inili sou spravedlnost. A biti byli,

mueni a trápeni, vždy jsou konen své nepátely pemáhali,
umírajíce a pro svou víru trpíce, jako sv. Vavinec peka se na
rošt pemohl císae ; a nynjší muení, druzí mezi nimi, velmi
jsúc nemocni na tle silní uinni sou v boji, mluvíc katu, aby pro
lítost muk neujímal, neb psáno jest, že žádná moc neoddlí vrných
božích od lásky Kristovy ..." [Bidlo 554].

Knz Martin v^ze v listu Rokycanovi, líe pronásledování
vbec, dí: ,,Akoli v mnohých dobrých vcech jich (Bratí) mohl
bych se pochlubiti, ale pro ukrácení nechám, toliko toho dotknu,
což mnohým jest známo . . , Jakožto zde v Praze i jinde jest také
zjevno, když sou nkteí zde na Novém mst vzeni, okovy i kládou
trýznni a nad to i katem nkteí mueni skrze ty, ješto sou chtli
na nich to míti, aby jim jiné oznámili, kteí a kde jsou, ale oni
vidouce, že ani lásky pravdy pijali, radji se na smrt vydali, než
by jim jiné zrazovali, kteíito s hokou bczdností uinili to, co

ste vy chth." [Bidlo 564].

tvrtý list Rokycanovi: ,,Také zpraveni sme, že k rad Jošta,
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biskupa Vratislavského, kterýž také zle posloužil tomuto království,

trápili nkteré z nás tžkými mukami, tak že žádali nkteí zemíti.

A tak sme poznali tchto asuov vyvoleným božiem tžká zamú-
cenie a nesnesitedlná trápenie muením tžkým a dlouhým v-
zením, že, by to mohlo býti, i vyvolení božie byli by svedeni. Neb
kdyby bylo smrt podstúpiti v krátkém ase, snáz by se toho
opovážili, neb jest vždy umíti, ale toto co muoz tžšieho býti než

to, když lovk radji by smrt podstoupil, nežli by tomu co k ohyzd
promluvil neb uinil, což jest ped Bohem pravé a vrným
spasitedlné, a vždy násilím bývá tištn k tomu a eí lahodnou
a chytrou veden ..." [Bidlo 18].

V psaní purkmistru i rad Starého msta: ,,Zachovejž vás pán
Buoh, abyste byli úastni tch, ješto . . . krev nevinnu vylévají.

Ale známo jest nám o V. Mti, ješto z toho i pánu Bohu dkujeme,
že netoliko byste spravedlivým smrt inili, ale i vinné propouštíte

milosrdenstvie iniec. Akoli nkteí spravedliví trpli sú vzenie
i na Novém Msté muenie, ale to jest bylo královým rozkázániem,

kterýž chtl své písaze dosti uiniti; a také knžská rada byla

k tomu a zvlášt biskupa Josta; jakož sme byli zpraveni, že by
k králi mluvil, aby nám smrti neinil, ale trápenie dosti dal, a tak

král jest té rady uposlechl, maje za to, že by tiem Bohu poslúžil

a církvi ímské se zachoval . .
."i) [Bidlo 261].

O rad Joštov zmiuje se též hr. Tma v liste pánu ze Štern-

berka: ,,Knz Jošt . . . ten vydal radu kráh se pány, aby jich

nikoli nepálili ani jim smrti neinili, neb jestliže jim budou smrt

initi a oni budou na tom trpti, lidé je za muedlníky budou
míti. A víte, že muedlnictvo jest peenka neohoelá . .

."

V témž listu br. Tma praví, že za krále Jiího Bratí byli

velmi trápeni: ,,jedni sedli tvrt léta, pl léta, dv let, až jeden

sedl deset let v Praze na rathauze". Když Vladislav ,,pinesen"

do Prahy ke korunování, ,,všichni vzové, kteíž v Praze byli,

netoliko z zloincv, ale i bratrští, kteížkoli v Praze i jinde byli

u vzení, všickni propuštni, až i knz Michal z Mostského hradu".

Byl tedy bratr deset let ve vazb chovaný z tch, kteí, jak se

dle citátu z listu ehoova Valeovskému (,,nynjší muení, druzí

z nich") souditi dá, trápeni byvše statenými setrvali. Zstal
potom ve vzení 1461—1471. Jest to bratr Matj Do-
lánský ze Žatce, o kterém se dvakráte zmiuje Krasonický ve

spisu proti Caherovi [C. . M. 1878, 393 a 400; též ve spise ,,0 ue-
ných" 1. 9b] a o kterém u pozdjších více se vypravuje. (Nejprve

[u Blahoslava O pvodu, str. 24 a] u Cameraria, potom odtud

v Jafetov Hlase Strážného.)

1) Na korunovaní písahu naráží se již v listu Bratí Jiímu (. 13,

r. 1468). ,, Který král kesanský uinil jest kdy písahu na to, aby takové

lidi (jakými Bratí jsou) zsužoval?" [A II. 1. 28.]
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Za pvodce pronásledování ponej prv nesprávn se prohlašuje

Rokycana v Apologii z r. 1503: „ I obžalováni j sou ped mistrem

a z toho mistr vzbudil krále Jiího, že je zjímati kázal a vsaditi

na Litice. Potom i v Praze zjímáni, až nkteí i zemeli, nedo-

pouštjíce i scházení míti." [Palmov 1, 2. 211.]
,. ,^.

Konen také v Sepsáni malé strany o pvodu Jednoty (clí)

se vypravuje o dob prvé persekuce: ,,Potom po nkterém ase,

když Bratí spolu byli, tu sme zrazeni a zjímáni a v tžké vzení

dáni a potom na skipci mueni a na tvrt léta sedéh, každý den

ekajíce upálení a každou noc utrpení. Kebo rychtá astokTát

picházel s katem a s provazy, aby je vázah a na popravu vedli.

A oni v tch ve všech vcech mocn a nepohnut stah, chtíc radeji

zemíti. A my potom z Klatov pišh sme k nim po muení po

nkolika nedlích, ano ješt žádný u nich nebyl. Neb kdož koh

k nim pišel, každého vsadih. A my se tam tžce vplatih a tu snie

spolu nemohh mluviti pro plá a pro veliký zármutek, ano se biic

tese, boje se rychtáe, a ponoukal nás pry jíti. Potom nam

Bratí z toho vzení list \ydan na potvrzení všech nás . .

."

Srovnáme-li tyto zmínky a narážky rozptýlené ve spisech

bratrských od r. 1461 —1523 se souvislým vyspravováním, s kterýni

se nejprve setkáváme u Lukáše ve spise z roku 1527 (v odstavci

,,0 pvodu ádu ped zízením"), které však spisovatel snad z n-
jakého nás nedošlého pramene erpal, nenajdeme mezi onmi
a tímto žádného podstatného odporu, tak že není pro o vro-

hodnosti vypravování u Lukáše (aspo v hlavních rysech) pochy-

bovati, leda že s pravdpodobností pidati sluší, že ne všichni

Bratí pi muení v silách duševních i tlesných poklesU, tak že

„na snídaní" dosti mli.
Co se týe br. ehoe a osudu jeho r. 1461, vypravování mo]e

se odchyluje ode všech, která se tou jak u starších spisovatel

bratrských, od br. Lukáše zaínaje, mezi nimiž však Blahoslav

v Summ a J. Camerarius o muení zakladatele Jednoty mlí, tak

též u novjších historikv (Gindely I, 29. Palacký IV, 2, str. 165.

J. Jireek v Ruk. II. 165).

Hlavní dvod pro naše mínní, že br. eho r. 1461 muen
nebyl, jest mlení jeho o tom v list Valeovskému. Mohlo by se

sice namítati, že argumentm ex silentio by bylo kázalo také

nepijímati zprávy o ujcovství Rokycanov vzhledem k ehoovi

;

než celý obsah i ráz listu ehoova jest takový, že by byl na

nkterém míst svého muení se dotknouti musil, ano jedno místo

dá se vyložiti jako pímé svdectví br. ehoe o sob samém, že

muen nebyl, pouujíc nás zárove, co se r. 1461 v Praze sním

dalo. eho si tu stžuje, že knží v Praze veejn o Bratích
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rozliné lži rozhlašují „a též i o mn lháti se nestydí, pravíc,

že jsem est a víru zastavil, abych neucházel, bych. pak mohl
ujíti. To pravda jest, že jsem slíbil, ale kéž povdí, dokud? že

do toho dne, jakož sám mistr tomu rok uložil; a já sem to

splnil. Prvé moha ujíti, neušel jsem až do toho dne a ješt
strážnému oznámil jsem, že nechci v slibu svém déle státi

a on to mistru oznámil. Jakož by vás o tom ten strážný
zpravil i o jiném, i kterak jsem i k tomu se pochystával há-
dání, kterak jest Eliáš s puoldesátem . stem falešných proro-

kuov sám jediný se hádal ... A i o to bych ješté nyni stál, bych

tak zpuosoben byl, jako nékíei z tch Bratí muených, a také

by mi oni k tomu svolili, neb já na celo vím, že ruka boží není

ukrácena, by ješt neslyšel lidu svého k nmu volajícího

a chtj ícího to initi, co by se jemu líbilo." [Bidlo 465.] eho
tedy nebyl zpuosoben jako nkteí z muených, t. ti, kteí pi
muení staten si vedli, a to proto, že vbec muen nebyl; sice

bychom za to míti musili, že muen byv nestaten se zachoval.

Že br. eho jako nkteí jiní Bratí (Gindely I, 29; podle

Jireka propuštn z vazby nejisto zdali následkem odvolání nebo
pímluvou Rokycanovou ; Palacký o této podrobnosti mlí)
nikdy neodvolal, i o tom máme svdectví jeho vlastní v psaní

Janovi: ,,Já tob píši, jenž sem tebe prosil, abys s M. Rokycanem
mluvil, ví-li co nam bludného neb scestného. A druhé, opravil-li

sem co neb odvolal. Pak, jakožs mi povdl, že ekl: ,,Nepomním,
opravoval-li . .

." (viz str. 88). Tak by se Reho^ nebyl nikdy

ozvati mohl, kdyby byl s jinými v Týn odvolal. Že však pece,

než z vazby vyšel, k nemu proti pesvdení svému piznati se

musil, vypravuje sám v psaní Valeovskému. kde dokazuje, že

nikdo ve vcech víry k niemu nucen býti nemá: ,,Tehda ani

puzení požívati máte ani také puditi máte k víe vedle práva

zákona kesanského, neb musili byste prvé uptati se, muožli moc
s právy pohanskými pod Zákon Kristuov podniknouti. A já sem

proto prvé vzal v šatlav a jako podveden jsa lstí knze Jana Vo-
cáska musil sem íci, že muož, ale rozum mi to ukazuje, že nemuož."
[Bidlo 552, kde se poznamenává, že Jan Ocásek ze Stakor byl

v 1. 1448—1464 faráem pod obojí u sv. Štpána ve zdi; srov.

pedml. 45,]

Poet muených udává eho sám, bylo jich pt. (U Kraso-

nického, jenž ehoe za šestého poítá: šest.) Z nich ,,druzí"

statenji si vedli, tedy nejmén dva, ti pak odvolali. Vedle

tchto pti Bratí a ehoe snad ješt jiní ve vazb držáni. Aspo
dí eho v Hstku ,,z vzení teplického Bratím do hor" (. 4):

,, . . . pozdravují vás . . . mnoho Bratí i sestr a zvlášt spolu-

vzové naši, kteréž Buoh vysvobodil s námi ..." Ostatek mohou
tím také mínni býti jen Bratí po odvolání propuštní, kteí, jak
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se zdá, proto leny Jednoty býti nepestali, jelikož se o nich

nikde nemlu\'í s výitkami, nýbrž s útrpností. [Srov. výše uve-

dené vypravování Krasonického a Blahoslavovo o Jírovi Pti-
kosteleckém.]

K pramenm dále patí listy odvolávaci, které zmuení Bratí
a studenti v Týn veejn ísti musili. Jsou dvojího znní:

A (v A. 1. 1. 342b-344a. [Vyá. Bidlo 585—7.]). „Ve jméno
P. Ježíše Krista. Amen. — Víme každé pravd, kteráž jest

v Zákon božím a v prorocích i v každých knihách, které sou
položeny Duchem svatým, kteíž se v té pravd srovnávají.

Víme, že pán Kristus jest pravý Buoh a pra\ý lovk a že

své círk\'i svaté dal své svaté tlo k jedení •— to, kteréž jest za nás
zrazeno, a svou svatou krev ku pití, kteráž jest za mnohé vylita

na odpuštní híchuov. Též i dnes víme, že skrze vrného knze
služebnost pijímají tlo a krev pána Ježíše pod zpuosobem chleba

a pod zpuosobem vína, jemuž se klaníme a modlíme, tomu pánu
Kristu, jehož víme, že pijímáme. A pi tom víme i držíme
všecko, což chce míti pán Buoh veno i inno, upímým sídcem,
více tak, jakož pán Kristus mluvil, varujíce se pi tom všech
nejistých rozumuo. O jiných svátostech od Krista vydaných
k spasení víme tak, jakož pravda Zákona božího okazuje.

Ale v tomto \'yznáváme se vám, že sme proti obyeji této

zem uinili, že sme pijímali tlo a krev pána Ježíše pod zpuosobem
chleba žemlového. Protož prosíme vás, abyste to nám odpustih,

neh sme již tžce zmueni a vzením ztrápeni.

Ale jakož se na nás domnívají a praví, že bychme rot hledali

a zbírali k roztržení tohoto království a morduo, že toho není,

ani v naše srdce vstupovalo, a netoliko b^^chom hledali toho, ale

do smrti tomu nepovolovali. Ale svdomo jest všem, kdož sou
s námi pebejvali, že sme hledali ve všech vcech se pánu Bohu
líbiti a starším pokorn poddáni býti.

Tchto vcí krátce sme dotkli, o kteréž nás dotýká. Protož
prosíme, abyste nás vzali v dobrém rozumu

;
pakli bychom emu

nerozumli, aneb z své hlouposti vyvinuli, že rádi chceme opraveni
býti od každého podlé zprávy Zákona božího, a zvlášt od tebe,

miste, neb sme k tob podáni.

Nejprve se vinni dáváme pánu Bohu, všem vám, že souce
tázáni, nechtli sme vyznati, že tlo boží v svátosti na oltái,

v monstrancí, anebo když v procesí nosí, nebo když knz na mši
pozdvihuje, než toliko když se vrným kesanóm dává od knze
vrného, že pijímají tlo boží.

Item že sme shešili a pobloudili, pijímajíce mimo ád obecný
a dobrý za tlo pána Ježíše z žemle a v topenkách a krev svatou

8*
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Z nádobí obecného, a to po domích, v jizbách v noci se scházejíce,

majíce svoboden kostel a mohouce míti oplatky. A to sme proti

skutku pána Ježíše uinili, jenž jest v nekvašeném chlebe posvtil.

Ale k tem vcem vedli sou nás knz Michal v Rychnov a knz Mariin
v Krin. Za naše tyto viny a bludy, prosíme, modlte se Bohu, a
nám odpustiti ráí. Radíme všem: nemete se pi víe, ale držte

vieru pravou, kteroužto vyznáváme rádi dobrovoln a z srdce

svobodného.
M. a B. C. etc.*) Víme a vyznáváme, že v svátosti velebné

tla a krve pána J. Krista jest pravý Buoh a pravý lovk svým
vlastním pirozením a podstatou svého pirozeného bytu, kterýž

jest vzal z panny Marie a jímž sedí na pravici Boha Otce. — Item
víme a vyznáváme, že kesané, s nimiž i my, pánu Ježíšovi,

jenž jest v svátosti, máme se klanti jako Bohu pravému a jej ctíti,

jemu se modléce, i jeho tudíž svaté tlo klanním i svtly i jinými
ádnými poctivostmi i slušnými (velebiti). —Tuto vieru srdcem
více a v svých dušech oblibujíce, ústy vyznávajíce a což sme
kolivk proti této viee vyznání slovem, skutkem aneb psaním
provinili, to máme za nepravé a slibujeme vru naší pode ctí

vším bhem odporných vcí proti víe ]iž vyznalé neiniti, ale

jim odporní býti, jako lidem nepravým se postavovati vším
obyejem na nás slušným, o takových, které bychom zvdli,
netajiti." — (Ku konci: ,,Na to sub haec: Anno domini 1461,

v jiném exemplái 1462, opt v jiném 1465".)

B. V rukopise universitní knihovny (ze 16. století, sign.

XVII. G. 12, 1. 13b—16a) s nadpisem:

,,Odvolávání tch, kteí od sekty Pikartské odstupovali., za

M. Jana z Rokycan v kostele Matky Bozi ped Taynem uinné.
L. P. 1466" (sic).

,,Milí dobí lidé, pro pána Boha prosíme, rate nás milostiv
a dobrotiv vyslyšeti. My ubozí v bludích postižení, na kteréž

nyní hledíte, dáváme se Bohu vinni i všem vrným kesanm,
že jsme velice pobloudili pi svátostech církve svaté a nejvíce pi
víe svátosti tla božího a knžství. Jedno: že jsme k tázání:

víte-li, jest-li tlo boží v monstranci na oltái? druhé: jest-li

tlo boží po posvcení v svátosti velebné ped podáváním lidem

i po podávání? •— obého toho nechtli seznati.

Item z toho se dáváme vinni, že jsme z ádu slušného vy-

stoupili, že jsme pijímali svým vymyšlením v žemli nakvašené

od svých knží, jakoby bylo tlo boží, proti skutku pána Ježíše

jenž své tlo svaté v chlebu nekvašeném dával, a mohouce míti

oplatky isté a knží ádné.

^) Tak v rukopise. Snad tu položena prvotn jména odvolávajícíck

a pozdji: My A. B. C.
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Item že jsme pijímali v jizb neb v jamách, v mlejních,

majíce kostely, a k tomu se v noci scházejíce tajn jako kalousové
na svtlo nesmjíce. A k tm vcem vedli jsou nás njaký knz
Michal jménem, též roty vdce na Rychnov, a knz Martin
v Krin. A my k témuž jsme ty knží vedli a napomínali
a obojí jsme inili a hodni jsme trestání a trápení. I prosíme
vás všech i jiných všech vrných kesan, a nám naši vinu
odpustí, proste za nás pána Boha, A již nyní tuto víru kesan-
skou v srdci máme, ped vámi všemi ústy seznáváme.

(Takto potom každý zvlášt stoje na stolici mluvil mezi lidem
víru vyznávaje.)

Já Augustin Halar z Chrudimvím srdcem a ústy vyznávám,
že v svátosti velebné a viditelné na oltái tla a krve pána Ježíše,

jest pravý Buoh a lovk netoliko mocí a dary svými, ale svým
vlastním pirozením a podstatou svého pirozeného bytu, který
jest vzal z panny Marie narodiv se, a sedí na nebi na pravici Boha
otce všemohoucího.

Item. Druhé vím a vyznávám, že v velebné svátosti na
oltái jest tlo a krev pána Ježíše spojené s božstvím maje krev
i duši, kterouž ráil vypustiti na kíži bolestn umíraje za naše

híchy.
Tetí vím a vyznávám, že kesané vrní, s nimiž i já, pánu

Ježíšovi, jenž jest v svátosti viditelné, mají se klanti jako Bohu
pravému, jej ctíti a jemu se modliti a jeho svaté tlo, jenž jest na
oltái v monstrancích, klekáním i svtly i jinými poctivostmi i sluš-

nými velebiti a jemu ze všeho dobrodiní dkovati.

Item vím a vyznávám, že jest sedmero svátostí církve

svaté, kteréžto svátosti vím, že jsou lékaství kesanm od
Boha zjednané a pomoci k životu vnému z zasloužení Krista J.

Item vím a držím, že svátost oleje posvátného od pána

J. Krista jest ustanovena a v Zákon božím jest založena . . .

a také vím, že ti, kteí se ktí od knží, mají olejem posvátným
a kižmem pomazáni býti.

Item držím, že pro spasení duše v híchy padajících slušné

jest, když se chtjí káti, knžím aby se zpovídali a uložené po-

kání od nich ádn v postech, modlitbách i almužnách a v trestání

tla aby plnili.

Item držím a vyznávám, že panna Maria a jiní svatí v ne-

besích p. J. Kristu, nejvyššímu orodovníku, také modlíce se

pomáhají híšným kajícím svými žádostmi a modlením nám
zde ješt na zemi obývajícím a že jest slušné a hodno jich žádati

ku pomoci.
Item také z víry sv. doktorv Duchem sv. osvícených držím,

že z milosrdenství božího zízeno jest dušikám místo po smrti

tla k oištní ode všech poskvrn, jenž slov oistec, do kteréhožto
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Žádní jiní nejdou jedin ti, jenž pokání pravé v život jsouce zde
zaali a pro zachvácení smrtí nedoplnili.

Item tuto víru srdcem ve a v své duši oblibuje ústy se-

znávám, a jestli že bych proti té víry seznání co slovem pohorši-

tedlným jiných lidí neb skutkem zavinil a jinak vedl neb držal,

tuto v kostele ped pánem Bohem i ped vámi dobrými a vrnými
lidmi odsuzuji se, aby nade mnou mstno bylo, jako na takového
nevrného sluší."

Jest patrno, že A. jest odvolání Bratí muených, B. studentv.
V em rozdíl mezi obojím záleží, naznail jsem ve vypravování
svém: podrobnosti pi bližším srovnávání tená snadno sám
najde. Podotýkám jen, že vyznání o svátosti tla a krve, jak se

v druhém odstavci nachází — ne bez dvojsmyslnosti, nejspíše

z úmyslné šetrnosti k Bratím pocházející — Bratr s dobrým
svdomím uiniti mohl. Na jiném míst ovšem ukládá se jim také
jiná formule, kde se mluví o pítomnosti ,,podstatou bytu piro-
zeného". — K transsubstanciaci (Gindely I, 29) se proto nepizná-
vali. Ze muení Bratí a studenti zárove odvolávali, patrno
z Mon. Univ., že u pítomnosti Rokycany, z odvolání A. [Srov.

Bidlo pedml. 43—4.]

Ze nedlouho po vazb v Praze následovala vazba ehoova
v Tepiici, soudíme z místa citovaného v lístku do hor, psaného již

z vzení teplického. O této nemáme jinde zpráv mimo psaní

ehoe samého Janovi: ,,Také sem slyšel, že by mne nkdo
pomlouval o tom, jako sem v Tepiici u vzení sedl. Toto vz, což

j sem ekl rychtái teplickému i rukojmím, že j sem to splnil upímn,
neb jsem se na jiné nebyl vyruil, než abych s mistrem mluvil,

abym mistr vidl, a toho jisté svdectví aby bylo list pod peetí
jim od mistra neb od jiného lovka jistého hodnovrného. A to sou

i rukojmí seznáváli ped hejtmanem v Tepiici. Ale když králová

zvdla, chtli mne dobyti zase, a když nemohli, peníze vzali.

Žádného jsem k škod nepipravil rukojmí, by za m co dali,

protož nemají co pomlouvati v pravd." (Sr. list knze Martina
vzn Rokycanovi, ve kterém si pisatel stžuje, ,,že i jiní skrze

nás loupí se, nakládajíce na stravu naši, jakož sou již uinili k n-
kolika kopám" [Bidío 565].)

Gindely vypravuje (I, 29) o br. Michalovi, že byl jat a na
Liticích do vzení vsazen, vztahuje místo v Apologii z r. 1503

(,,I obžalováni jsou [Bratí] ped mistrem" atd. v. svrchu) k Mi-

chalovi zvlášt. Jest vždy možné, že Michal nejprv na Liticích

uvznn a odtud do Prahy poslán byl. O bezdném jeho pobytu
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v Praze zmiuj e se V. Koranda -svdek ne nestranný ale
y
hlavní

vci iist hodnovrný -v druhém psaní Janu Kostkovi (1479)

Ukto Michal, zmailý knz, slíbiv své bludy odvolati a v viere
TAKTO iVilCllcll, IjlllcLíLiy i^xí^^, ^^^ ^- > „.„ _ ^ , , , i -'I

Sjednati toho neuinil. A slíbiv hospodái na rathuze. by pak mel

slobodu, neucházeti, i odšel jest kradmo, niy kj^cesverene avšak

to opuje, prav, že Buoh emu pomohl [Truhla Man. 40 ]

Koranda o^šem nedí kdy, ale hodí se to na dobu Pivního pronásle-

dování. Za druhé persekuce byl Michal veznen v Moste. — ^e

brMichal -v Praze -o víe vyslýchán byl, poznáváme z Há-

dání Martinova, kde se na to naráží.

Co se knze Martina a vazby jeho týe, viz v úvodu 5

a 6 O prvém výslechu se zmiuje Martin v listu: „Když sem byl

Piveden podle ztazování vašeho i nad to viece sem vyznávaje

míuvn
"'

[Bidlo 558.] - V Hádání [Bidlo 591] se znunka cmí

^ceduli, kteréž (kráU) pan Mrzák podal. O BunanoviTrckovtse

dovTdáme ze spisu „Kterak se lidé" atd.. --A ^y^;,^^, ^^^J^^^^^^

pokojných (tak se astji uruje ve spisech bratrských doba ped

C než válka s jednotou panskou a s králem Matias. ni vznikla)

ps"íi sme Král. Mti i po paních prosili, jakož i knz Martm Lupac

k tomu se piinil i pana Trky k tomu zadá , aby mluvihjakoz

iest to i uinil" [Bidlo 325]. (Sr. Palackého Dejmy IV. 2, 433 kde

ie však pHmluvi obou pán klade do doby druhého ponasledo^

vání Bratí r. 1468.) Sr. též v Prvém listu Rokycanovi A jakoz

vieš. že sme i králi psali i po pániech prosili pro Buoh i pro spra

vedlnost, aby nám bylo dáno ádné vyslysenie . . . í^ ^e stati

nemohlo
" [Bidlo 5.] Podobn v „Psaní za krále Jiího y úzkostech

s pTdavkem: „A Králova Mt. piekl dáti slyšeni, ale knezi pe-

kazili." [Bidlo 608. Srov. tamtéž 5 pozn. l.J



IV. Založení vlastního ádu knžského. — Druhé pro-

následování Bratí (1467— 1471).

V djinách Jednoty bratrské od r. 14-61 do r. 1467 se nesetká-

váme se žádnou dležitou událostí. A pece to nebyla doba prázdná

a chudá. Nehled k tomu, že tehdy ustálily se jisté spoleenské

ády mezi Bratími: byla to doba vnitního zápasu, ve kterém

bželo o to, má-li Jednota oddliti se úpln od strany podobojí

a tím od církve.

Jednota církve jest jedna z onch velkých ideí, kterými se

vyznauje stedovký názor svta. Kdežto jednota politická,

kterou zastupovati a k místu pivésti bylo úlohou moci císaské,

nebyla než fikcí, tak že myšlenka a skutek daleko se rozcházely:

jednota svta kesanského v církvi a skrze ni udržovala se skuten
aspo v západním kesanstvu prese všecka nebezpeí, která i jí

asem hrozila. Ani roztržka mezi církví západní a východní ne-

jevila se jako propast, jež by se nikdy již vyplniti nedala. Když
pak v západní církvi samé v druhé polovici 14. století vzniklo ono

velké schisma papežv, které mlo potrvati nkolik desítiletí, tu

setkáváme se sice také s náhledem, že to snad vle boží, aby se

církev trvale rozpadla na nkolik obediencí, avšak náhled ten

nenabyl obecné platnosti. Jednota církve se pece více cenila

než prospch, jenž by byl jednotlivým církvím zaízeným podle

národv a státv z autonomie jich plynul. Idea jednoty církevní

zvítzila ješt jednou a tím nanovo utvrdil se názor, že každé

odlouení od této jednoty jest kacístvím. Církev sama na sklonku

stedního vku spíše se odhodlala státní moci v leems povoliti,

než by dopustila, aby jednota je]í ve víe, v kultu, v organisaci

hierarchie její. by i dosti nepatrn, se porušovala.
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ešti utrakvisté octli se v postavení plném odpor a nesrovna-

lostí. I když zanikla radikální strana Táborská, strana mírnjší

pi svých skrovných požadavcích nedosáhla, o stála. echové

podobojí jeviH se svtu poloschismatiky, polokacíi, akoli ani

tmito ani onmi býti nechtli. Nechtli ani s církví se sjednati

ve všem a podniknouti poslušenství její úpln, ani od\T:átiti se od

ní zcela a jíti svou vlastní cestou. Odstrkovaní od církve, hlásili

se k ní pece, a hlásíce se k ní, mluvívali asem o ní, jako ti ped

nimi, kdo o jednotu s ní nestáli, jako Viklef a Táboi, neb aspo

tak, že logická konsekvence by byla žádala, by váhav nezstávali

na rozcestí.

V echách od mnohých desítiletí se nahromadila literatura,

ve které se líily úpadek a zkáza církve a zvlášt hierarchie její.

Ze Antikrist již pišel, že církev opanoval, že plní se, co v apo-

kalypsi prorocky se zvstuje, hlásáno písmem i živým slovem.

Obraz takových užíval také Rokycana ve svých kázáních. Avšak

mocnji než cokoU jiného na Bratí psobily spisy Chelického-

V nich se Bratí doth, že úpadek církve již dávno poátek svj

vzal, tehdy totiž, když ze Konstantina a Silvestra „jed byl vlit

v církev svatou", a že zkáza jedem tím zpsobená jest ješt vtší,

nežli dosud byU slyšeli. Ne sice hned. ale bhem asu a to zvlášt

vlivem spis Petrových dospívalo v Bratích pesvdení, které

potom vyslovovali ve svých listech apologetických: že totiž nelze

„se doviti spasení života vného spolu s zborem ímské íše,

kteréžto hlava jest papež", že státi v jednot, v poslušenství

ímské církve elí proti pravidlu, jež pikazuj e Boha poslouchati

více než lidí.

Když v Bratích dospívalo pesvdení, že bude teba úpln

zrušiti veškeré spojení s církví ímskou, proto nepestávali ceniti

jednotu s ostatním kesanstvem. I zdá se, že nkterý as byli na

váhách, nemli-li by hledati spojení s nkterou z c í r k v í v ý-

c h o d n í c h, nestojících pod poslušenstvím papežským, k jichž

lepšímu poznání by poslové jich nejprve na daleké cesty se

vybrali. Než k tomu ke všemu nedošlo. A co se o východních

kesanech dovídali a doslýchali. Bratí neuspokojovalo.

Také na bližší spojení s Valdenskými, s kterými již

starší styky mli. Bratí v té dob pomýšleli.
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Co o Chelickém, platí též o Bratích. Pi vší podobnosti

s Valdenskými nedá se okázati, že by se byli od nich uili. Co
Bratí s Valdenskými spoleného mají, nacházíme skoro vše již

u Chelického. Nemožnou vcí ovšem není, že by byli Bratí od
Valdenských pímo nco pijali; avšak když Bratí ped r. 1467

uvažovali, nemli-li by k Valdenským se pipojiti, a když proto

s nimi v bližší styky vešli, jeví se nám Bratí jakožto pokroilejší,

to jest jako ti, kteí v tom, co obma bylo spoleného, si dslednji
vedli i rozhodnji. Bohužel, že o tomto jednání, kdy a jak se vedlo,

blíže zpraveni nejsme. Víme však, co Bratím pi Valdenských
vadilo. Byla to dvojí vc. Pi knzích, jako již mezi Vilémov-
skými, pohešovali úplnou evangelickou chudobu. Jako se mnichm
žebravým asto vytýkalo, že žebrotou poklady hromadí, tak zdá

se, že Bratí Valdenským knžím za zlé brali, že od svých vících
více dar pijímali, než potebovali k výživ své. Avšak ješt více

musila Bratím vaditi vc jiná. Valdenští stáli k církvi v podobném
pomru jako strana podobojí. Majíce své vlastní knzi, kteí své

souvrce potají shromažovali, pece navštvovali také boho-

službu veejnou v kostelích a pijímali svátosti z rukou knží té

církve, kterou za zkaženou ode dávna pokládali, akoliv i mezi

Valdenskými samými byly ode dávna jakési strany, jedna mírnjší,

druhá radikálnjší. Jestliže k Bratím z Valdenských nkteí
se pipojili, vyšli jist ze strany této, která onu nedslednost

zavrhovala.^)

Avšak i mezi Bratími samými, zdá se, že podobné dvojení se

jevilo, když se bylo jim rozhodnouti, mají-li zstati na rozcestí

anebo j íti dále. K tm, kteí mezi Bratími j iž zcela byli proniknuti

pesvdením, že od církve a tím též od strany podobojí ve všem
se odtrhnouti teba, náležel, jak pochybovati nelze, br. S.eho.

A vtom utvrzen byl též zpsobem, j ak se domníval, nadpirozeným

:

vidním njakým, kterému —o bližších okolnostech senám
bezpen nevypravuj e— prorockou moc pikládal vzhledem k tomu,

co ješt uiniti zbývalo. Podivno pi tom jest, že práv nkteí
z Chelických bratí, jichž styky s ehoem dosud trvaly, s ním
dále jíti nechtli. Než i to dá se vysvtliti. Petr Chelický, jakkoli

církev zavrhoval, pece nevyzýval k založení církve nové. Bratí

*) [Více o stycích prvních Bratí s Valdenskými v rozprav o Val-
denských, níže otištné.]
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pak jeho jméno nesoucí žádali na br. ehoi, by se x-ykázal zá-

zrakem, t.
i

. pímým nadpirozeným zj evením vle boží. Takového
pokynutí se sice ehoi ve vidní jeho dostalo, avšak stalo se to

nejspíše v dob, kdy styky jeho s Chelickými již se byly zkalily.

eho sám pak o vidní svém, jak se zdá, nevypravoval, pokud
se nesplnilo, co se v nm pedpovídalo.

O pátelských stycích Bratí s Lupáem vyspravováno

na jiném míst. K nmu Bratí asto o radu se utíkali. Také
nyní. A Lupá schvaloval, anebo aspo nezrazoval.

A tak se piblížil významný v djinách Jednoty r. 1467. D-
vra Bratí, že dílo od nich poaté dobré jest, rostla. Již vili, že

obnovení církve v Jednot jich dávno ped nimi pedpovdno
bylo a že as vyplnní toho, co pedpovdno, pišel.

Krok poslední, který Bratí teprve po delším váhání a uvažo-

vání uinili, záležel v založení vlastního ádu knž-
ského.

Souvislost strany podobojí s církví udržovala se obzvlášt

tím, že knží j ej í od biskupv svcení pij ímali. Svtiti na knžství

se pokládalo za právo výlun k úadu biskupskému patící.

Když pak po smrti arcibiskupa Konráda utrakvisté žádné osoby

ádu biskupského ve svém stedu nemli, jest známo, jaké s\'ízele

jim proto nastaly. A pece Rokycana, jakožto arcibiskup zvolený

sice, než od církve neuznaný a neztvrzený, neodvážil se na krok.

kterým by roztržka s církví úplnou se byla stala. Táboi sice rozdíl

knze a biskupa za podstatný a v Písm založený nepokládah,

avšak pece toho, co za pouhý mli zvyk, jenž v církvi bhem
asu se ustálil, spustiti se nemínili. Také v ele jich knžstva

stál biskup, kterého si sami zvolili, o uznání jeho od církve se

nestarajíce. Avšak ani on, jak se zdá, své stran knží nepo-

svcoval.i)

A také Petr Chelický úadu biskupského nikde nezavrhuje.

Knží a biskupové byli podle nho již v prvotní církvi. A sice bý-

vali prý jak knží tak biskupové od vících voleni. Toto právo

Chelický vícím zase vrací, "maje za to, že by knží mli zase

jako jindy od vících voleni býti. Za hlaMií však a podstatnou

1) [O vysvcení nmcckého husity Friedricha Reisera Táborským
biskupem Mikulášem z Pelhimova viz výše (str. 83) a níže v rozpravo

o Valdenských.]-
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I
vc má volbu od Boha, t. j. pravé povolání pi tom, kdo úadu
knžskému se vnuje. Jen ten bude dobrým knzem, pi kterém

se setkají shodn povolání od Boha a zvolení od vících. Abychom
porozumli zpsobu, jakým si Bratí pi založení svého zvláštního

knžstva vedli, pidejme ješt, co oni sami "praví (v tvrtém psaní

Rokycanovi): ,,0 svátosti knžství tak vyznáváme, že má býti

lovk dobrého svdomí i svdectví a má býti od vrných vyvolen

a v ten úad žádán, a když tomu s milostí povolí, má býti potvrzen

od biskupa, kterýž jest od kesanv vrných k tomu zvolen, ku

potvrzení jich, s modlitbami a s posty a rukou vzkládáním

to in . .
."

První knží Jednoty bratrské byli vybráni volbou. Vli
boží a shodu její se svou volbou zjistili si Bratí losem podle pí-

kladu apoštolv, ,,když volili dvanáctého", t. na míst Jidášov.

Avšak pi ,,potvrzení" zvolených vyskytly se nesnáze a neshody.

Nejprve se konala njaká pedbžná porada, nevíme kde, ani

urit kdy. Na této stanoven, abych tak ekl, program toho, co

se dále mlo státi. Jednota mla již drahn lenv v echách
a také na Morav, kteí postem a modlitbami provázeli to, co se

dalo. Na druhém shromáždní, jehož místo se nikde nejmenuje

výslovn, losem, jak se zdá, se zjistilo, že jest vle boží, aby Bratí

oddlili se od církve, O zpsobu losování v pramenech nic se

nepraví, A nestáli-li již díve v ele Jednoty starší, zvoleni jsou

poprvé na tomto shromáždní, dvacet potem, aby Jednotu

vbec a zvlášt nejbližší a nejdležitjší shromáždní ídili.

Akoli pronásledování dávno již bylo pestalo, veejná shro-

máždní Bratím pece dovolena nebyla. I sešli se potají, ale vždy

v takovém potu — bylo kolem 60 úastník od ostatních vysla-

ných — že aspo okolnímu lidu shromáždní jich sotva zcela ne-

známým zstalo. Jméno místa v nejstarších pramenech se ne-

udává; zachovalo se v tradici, totiž Lhotka u Rychnova. A je-li

tradice také v podrobnostech vrná, pijal do svého domu Bratí

hospodá jménem Duchek, který sám k Jednot nepatil. Od
volencv — a byli to nejspíše starší — vybráno mezi Bratími

devt osob povsti bezúhonné. Z nich mli zvoleni býti knží

Jednoty a mezi tmito ten, ,,jenž by první místo držel v moci

úadu". Volba se dala losem, který nanovo ml zjistiti vli boží,

nejen co se týe osob mezi devíti nejhodnjších, ale také doby,
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má-li již hned založen býti zvláštní a Jednot vlastní rád knžský,
K losování pipraveno 12 lístkv, z nichž na tech toliko napsáno

slovo: ,]es. I mohlo se státi, že všem de\'íti by se dostalo lístk

prázdných, jich k úadu knžskému nevolajících. To mlo býti

znamením, že jest vle boží, ne sice aby Bratí neodekli se církve

vbec, neb o tom již rozhodnuto bylo ped tím, než aby volba se

ješt odroila. Když losy rozdány, okázalo se, že z devíti zvoleni

ti Bratí : Matj, Eliáš a Tomáš i Tma,
Až posud vypravujíce o shromáždní i tak zvané synod

r, 1467 shodují se až na nkteré mén vážné podrobnosti jak

nejstarší prameny, tak i pozdjší spisy bratrské. Dále však nelze

u vypravování pokraovati spojováním toho, co v starších pra-

menech a pozdjších spisech bratrských se nachází, nýbrž jest

teba rozhodnouti se pro ty neb pro ony: ovšem že ne libovoln,

nýbrž na základ kritického srovnání a rozboru. Dáme-li pak

pednost vlastním pramenm ped spisy pozdjšími, naskytují se

obtíže jiné. Již nejstarší prameny jsou namnoze nejasné a zlom-

kovité, a ne bez nesnází bude lze složiti podle nich vypravování

souvislé a zárove dosti urité.

Po volb i losování následovalo
,,potvrzení" zvolených

v úad knžském, I tu zkoumána naped vle boží, ne sice,

zdali
,
.potvrzení" vbec státi se má, než jakým zpsobem i spíše

skrze koho. Bratí mli ve svém stedu Michala, který svým
svcením s církví ímskou souvisel — o knzi Martinovi se již nic

nepraví — a vedle nho knze Valdenského, starce vkem, který

sám k Bratím se byl pidal. Jakým zpsobem vle boží zkou-

mána, chce-li, aby potvrzení se stalo skrze Michala i skrze knze
Valdenského, nevíme. Losu, jak se zdá, užito nebylo, potvrzení pak

samo stalo se vzkládáním rukou, a sice od knze Vildenského,

Ješt nebyl vybrán ten, jenž ,,první místo držeti ml". Tu
ohlásil br. eho obsah zjevení svého, které se vztahovalo k budou-

címu pedstavenému Jednoty. Byl to br. Matj z Kun val du,

muž tehda asi 30letý, vynikající zbožnou a prostou myslí a povstí

co nejlepší. Proto již ped tím byl zvolen za staršího, proto byl

pojat do potu devíti. Že br. eho k nmu zvláštní píze choval,

poznáváme z toho, že jeho vise jej za pedmt mla. Než Bratí

i v té vci ješt jednou se utekli k losu — zpsob losování zase

znám není — a když ten pízniv se vydail, pijal br. Matj bez-
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pochyby ješt jednou zvláštní potvrzení ve svém vyšším d-
stojenství, které však žádným zvláštním jménem se nevy-

znauje.

Podle tradice, které víru dáti mžeme, na této tak zvané

synod r. 1467 ponejprve zpívána píse ,.Radujme se všickni

vespolek". I složil prý tuto nejstarší, pokud známo, píse bratrskou

br. Gabriel píjmím Komarovský,

Spojení Bratí sRokycanou pronásledováním,

které je r. 1461 stihlo a jehož vlastním pvodcem Rokycana nebyl,

perušeno nebylo. Ale styky s ním nabyly jiného rázu. Již nebyl

Rokycana uitelem Bratí, nýbrž oni, pokroivše dále na dráze

své, s politováním ohlíželi se po nm, an pozadu zstával, i zvali

ho, aby k nim se pidal. Bratí i v této dob. když do Prahy pišli,

s ním se shledávali. Pi jedné takové schzi — nejspíše r. 1465 —
byl pítomen též br. eho, akoli u nho dávná píze a oddanost

k mistrovi díve byla uhasla, nežli u ostatních Bratí. Rokycana

sám, co pi Bratích již v té dob zvláštního bylo, ani nehanil

úhrnem, ani neschvaloval. Neschvaloval zejména tch zvláštností,

které se již pi prvním pronásledování Bratím \ytýkaly, i varoval

ped dalšími novotami, zejména aby se od strany podobojí neodtrhli

úpln. Rozumíme-li dobe nezcela jasným zprávám o tchto

stycích Bratí s Rokycanou, mínní jeho bylo, aby Bratí vystou-

pením ze svazku se stranou podobojí nového pronásledování na

sebe nepivedli. Strasti trpliv snášeti zdálo se mu povinností ke-

sanskou, ale nikoli je vyhledávati.

Zdá se, že Rokycana pedvídal, k jakému konci další vývoj

Jednoty dospívá, ale co se stalo r. 1467, nestalo se s radou, ano

snad ani s vdomím jeho. Bratí však sami ne sice hned toho roku,

nýbrž následujícího a sice v máji poslali jednoho ze svého stedu

do Prahy s listem i poselstvím ústním. Bratr nevypravoval Roky-

canovi vše; o zjevení i vidní ehoov pomlel. Ale mistr

poznávaje z ei jeho, že Bratí v jich poínání cos podobného

utvrdilo, ekl: ,,Když jest vám zjeveno, pro nám nepovíte?

Poznáme-li, že jest pravé, také pijmeme."

Bratí neváhali vyzvání tomu vyhovti. Stalo se snesení

bud jen starších, bud snad širšího shromáždní, aby Rokycanovi

již vše zjeveno bylo a zárove jemu odevzdán byl apologetický

list Bratí, který také hned sepsán. Než ped tím žádaU na nm.
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by tajemství zachoval Bratím, co by se mu nelíbilo, vytkl, jmým

však, od kterých by Jednot protivenství pijíti mohlo, ješt

nic nepravil. Rokycana slíbil i dodán mu list ke konci msíce

ervence.

Nemáme bohužel podrobnjších zpráv, jak Rokycana list

Bratí i ústní sdlení, kterým jist doplnn byl, pijal. Než nelze

pochybovati, že jak pi odevzdání apologetického listu, tak i pi

njaké pozdjší schzi odtržení Bratí neschvaloval, že vidní

ehoovo mu nestaovalo, a že nkterými námitkami dotýkal se

zvlášt zpsobu, jakým si Bratí pi založení svého knžstva vedli,

popíraje, že by, jak Bratí tvrdili, všecky jich kroky zakládaly se

na Písm i na píklad prvotní církve.

Je-li dovoleno zlomkovité prameny doplovati domnnkami,

zdá se nám, že námitky Rokycanovy nezstaly u mnohých Bratí

bez úinku, a že odtud mnohým pišly pochybnosti, zdali vše

ádn se stalo. Z bezpeného pramene se totiž dovídáme, že mezi

Bratími vznikly až i spory o to, má-h zstati pi tom, co se roku

1467 ve Lhotce bylo stalo. Spory pedpokládají pochybnosti aspo

na jedné stran. eho se mohly týkati?

Pot\Tzení zvoleným losem nedostalo se od biskupa, což ne-

shodovalo se s mínním v echách, jak svrchu ukázáno, obecným.

A tu nebží toliko o biskupa v tom smyslu, jak se tomu rozumí

v apologetickém spise Bratí ili v list Bratí koncem ervence

Rokycanovi odevzdaném, totiž zástupce obce vících pro ten pí-

pad zvoleného, nýbrž o biskupa, jenž by sukcessí nepetržitou

souvisel s apoštoly. To, co se v stran podobojí, ze kteié Brati

vyšU, vbec za platné pokládalo, utkvlo též. ne-li u všech, pece

u mnohých, kterým vadilo, že potvrzení se bylo stalo skrze

pouhého knze Valdenského.

Petr Chelický akoli ve svých spisech zkázu církve asto

živými barvami líil, akoli ped „zlým knzem" varoval, pece

neml za to, že by každý knz zlým byl již proto, že v církvi sv-

cení pijal. A tak si zprvu vedli také Bratí, pokud si knžívybírah.

Tito knží konen spojovali dosud Bratí s církví. Spojení to

rokem 1467 pestalo. A tu snad pišly nkterým také pochybnosti,

že nebylo teba souvislost s minulostí v té úplnosti rušiti. Vždy

do té doby Bratí od Michala, a byl knzem „ímského svcení".
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svátosti pijímali I on byl zvolen od Boha: zkáza církve, z které

vyšel, se ho nedotkla ... Z takových pochybností mohl vzniknouti

spor mezi Bratími. Jakým zpsobem spor odstrann, neteba

již doplovati domnnkami.

Zvítzili ti, kdo za to mli, že
,
.potvrzení" r. 1467 skrze knze

Valdenského nestaí, nýbrž že teba obrátiti se k biskupu
Valdenskému jménem Štpán u, s nímž Bratí již

známost mli.^) A sice mlo
,,
potvrzení" bratru Matjovi jako

budoucímu pedstavenému a biskupu od nho udleno býti ne

pímo, než skrze br. Michala, aby i v tom ohledu pechod byl ne

náhlý, nýbrž opatrný a volný.

O Valdenských Bratí, jako oni sami o sob, vili, že se již

v dob Silvestra a Konstantina od církve oddlili, anebo vlastn,

že když v ní zkáza poátek svj vzala, oni zstali vrni staré

dokonalé církvi prvých století O Valdenských Bratí dále mli
za to, že v nich se nachází vyšší hierarchický stupe, t. biskupský,

biskupa Štpána konen znali jako muže hodného, jenž nenáležel

k tm mezi svými souvrci, kteí v zevnjším spojení s církví

setrvávali.

Nkteré osadyValdenských v Rakousích nacházely se nedaleko

hranic moravských, ano sáhaly bezpochyby až i do Mora\'y samé.

V Morav, jak se zdá. blíže hranic se roku 1468 br. Michal sešel

se Štpánem Valdenským a pijal od nho svcení na biskupství,

ale ne aby je trvale podržel, nýbrž aby je na br. Matje penesl.

To se též po j eho návratu stalo. I zdá se, že pes pedešlé potvrzení

skrze knze Valdenského Matj od Michala ješt jednou potvrzen

byl na knžství. Potom pijav od nho biskupství a tím výluné

právo Jednot knží ordinovati, potvrdil na knžství i ty, kdo

zárove s ním losem zvoleni byli, Eliáše a Tmu. Ale netoliko ty.

Také Michal sám složil knžství, které byl pijal od církve, k níž

Bratí již nenáleželi, a pijal je nov z rukou Matjových a tudíž

v Jednot. Bratí sami k otázce, odkud knžství do Jednoty jich

peneseno, neodpovídali vždy stejn. V starší dob, o které tuto

vypravujeme, odvozovali je z pramene Valdenského, až pozdji

pamt tchto událostí se zakalila a snad také ne bez úmyslu rouškou

zapomenutí se zastírala.

[O tomto Štpánu viz více v rozprav o Valdenských, otištné doleji.].
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Zdá se, že Bratí, obnovujíce své styky s Rokycanou, s po-

átku doufali, že si vymohou uznání od strany podobojí jakožto

zvláštní strana náboženská. Tak by aspo souditi se dalo z n-

kterých výrok Rokycanovýchjako, necha Bratí, „chti-h miti

místo k bydlení", dokáží, že co podnikli, srovnává se s Písmem sv.

Také ke králi i k veškerému obyvatelstvu zem Bratí obraceh se

ve spisech apologetických, veejné žádajíce v nich za toleranci a va-

rujíce ped novvm pronásledováním.
Avšak tomuto Bratí již ujíti nemli. Ve stycích s Roky-

canou nastal ješt bhem roku 1468 obrat nepíznivý. Rokycana

se Bratí veejn odekl. Když pak hned potom pronásledovaní

se poalo 1) lze za to míti, že se zachoval jako prve r. 1461. Brati

sami jemu v list Mvtským sepsaném hned po smrti jeho svdectví

vydávají, „že i králi mluvil, aby jim milostiv byl." Král Jiri pak

sám akoH jménem církve klatba i kíž proti nmu vyhlašovaný,

zstával vren své církevní politice i v posledních letech vlády sve.

V hst Rokycanov vydaném proti Bratím nkdy v lete

r 1468 se iim vytýká, že „se odtrhU ode všeho knžstva, že sami

laiky na knžství i na biskupství voliH" : pedevším se pak Bratím,

iako liž za prvého pronásledování, za vinu dává, že odpírají klanti

se tlu božímu v svátosti oltání. Byla to výtka Bratím ne-

bezpená. Neb kdo klanti se vzpíral, uvaloval na sebe podezeni

bludu pikartského. Pokládati pak chléb a víno za pouhé znamení

platilo za kacíství nejhorší a trestuhodné. Akoh Brati do te

doby, spokojujíce se vždy „prostou vírou", svého uení o svatosti

tla božího positivn ješt nebyli vyslovili, tím že již od let s jmymi

ceremoniemi také klanní byh odstranili, upadli v nebezpeí, ze

mezi nimi a vlastními Pikarty žádného rozdílu mno nebude.

Tmno Pikart, které opravdu Bratím záhy dáváno, i z jme priciny

bylo nebezpené, jelikož, jak víme, tím Bratí se stotožovali

s lidmi mravn zvrhlými. A lid asto mezi nimi a tmito žádného

rozdílu neinil. v... -u i

Stávalo se, že když list Rokycanv s kazatelen itan byl.

Bratí do kostelv se dostavovali a proti nmu hlasit se ozývah.

Tak se udalo ve Skuti. Z rozkazu pana Zdeiíl^a Kostky z Postupic,

M rPodle Bidla 44 p. 2 poalo se druhé pronásledování Bratí ješté

ped vlS^íým ifstemRolfycanovým proti mm. nejspíše z vlastního podnétu

nkterých dkan podobojí.]
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nejvyššího purkrabí a pedního dvrníka krále Jiího, tehda

poruníka držitelv panství Rychmburského, k nmuž Skute
náležela (sr. Sedlákovy Hrady, I, 82), pt Bratí z eeného
msteka posláno na hrad Rychmburk do vzení. Stalo se to asi

tou dobou, kdy pan Zdenk na výpravu do Moravy se chystal,

kdež dne 2. íjna 1468 smrteln byv rann zemel, a nevíme, zdali

hrozný osud Bratí Skuteské stihl s vdomím neb z rozkazu jeho.

tyi Bratí totiž ve vzení Rychmburském umoeni hladem, pátý

pestál útrapy a nejspíše také na svobodu propuštn. Celkem sedm

Bratí v echách a na Morav za víru život ztratilo. Na Morav
upálen ve Vyškov br. Jakub Chulava.

Bratí za této persekuce jen s nejvtšími obtížemi a potají,

po lesích a ve skrýších podzemních •—odtud také jamníci nazýváni

— shromažovati se mohli. Mnozí z nich octli se ve vazb. Tak
br. Michal vznn pldruhého roku na hrad Mosteckém. Že by

však br. K.ehoe njaké protivenství bylo potkalo, nikde se ne-

dovídáme.

Avšak netoliko Bratí, nýbrž také Valdenští — a snad práv
proto, že stykem s Bratími pozornost na sebe obrátili — byli

tehda pronásledováni. Jich biskup Štpán, pítel Jednoty, byl

upálen ve Vídni.

Pronásledování potrvalo do smrti krále Jiího. Amnestie,

kterou nastoupení Vlaaislavovo pineslo, vyprostila vzn. Mezi

nimi nacházel se též br. Matj Dolanský, jeden z onch, který již

za prvého pronásledování do vazby se dostal a v ní potom celých

deset let nepetržené, neb podle jiné zprávy s krátkou pestávkou,

setrval.

Nedlouho ped smrtí královou se rozlouil se svtem M. Jan

z Rokycan. Styky Bratí s ním i za pronásledování nepestaly

docela. Než bývalé pátelství se již obnoviti nedalo. Bratí s ním,

akoli se jich i na kázáních svých zjevn odíkal, rozlouili se

v posledním psaní jemu daném, volajíce: ,,0 rozpome se a ne-

umírej tak!" —vyznávajíce zárove, že ,,jeho nade všecky lidi

milovali". Jest to svdectví píznivé jak tomu, kterému platí,

tak i tm, kdo je vydali. Rokycana a Bratí šli dlouho cestou spo-

lenou; potom se rozešli, když jim i jemu pesvdení dále tak

Jcráeti nedovolovalo.
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Doklady a dodatky.

1. Založení rádu knžského.

Že Bratí ped r. 1467 ohlíželi se po církvích j iných nestojících

pod poslušenstvím papežským, viz místo z traktátu: „Kterak se

lidé" atd. v Quellen und Unters. I 102—103. Také pisatel listu

panu Albrechtovi vzpomíná té doby, „když jsme pítomni byli

eckého ádu posluhování a také z indické zem lidí jsme sejptab.

[Bidlo 203.] — V Konfessi z 1. 1471—2 (. 30) se praví, že Rekové

se již dávno papeže odekli a indická církev že pod ním nikdy

nestála: ,,ješto jsou zem veliké kesanské pod Janem popem.

Jakož dva byla pítomna v Praze, vypravujíce, kterak se tam

mají." rPalmov I, 2, 101.] — Lukáš (ve spise O obnovení církve)

vypravuje oBratích, že ',chtH vyslati do ekuov . . . a nalezše

je tehdáž pítomné v Praze sloužící v Týn a rozmluvivše, že

poznali, že by nebylo pro tam pro sluhy služebnosti jíti." Podobn

ve spise z r. 1527 (. 49), kde se dí, že po vzetí Caihradu byh vPraze

knéží etí u Rokycany na žebrot a v Tejn pisluhovah podle

svého ádu. [Viz také citát z Krasonického o téže vci u Bidla 697.]

O pomru Chelického k Valdenským viz Quellen und Unters.

11^ 37—43. [zde str. 35—40 a vrozprav o Valdenských otištné níže].

— Hlavní místo týkající se jednání Bratí s Valdenskými o njaké

tsnjší spojení te se v traktátu ,, Kterak se lidé" atd. a otištno

jest v Ouellen und Unters. I, 103. Podle souvislosti bylo to ped

r. 14677 1. než Bratí svj ád knžský zaídiU. Sotva pochybíme,

dáme-li pednost tomuto pramenu ped pozdjšími spisy bra-

trskými, ve kterých se ono jednání klade do doby pozdjší, t.

když Jednota se již byla církevn sestrojila. Tak hned v (Lu-

kášov) Apologi z r. 1503, kde se patrn na toto jednání naráží

slovy: ,,a že (Bratí) zaslechli, že a u Valdenských nkteí ne-

dostatkové sou, kteréž i potom lépe poznali" atd. (v. Quellen

und Unters. I, 108). — Nejobšírnji o tom o všem vypravuje

Blahoslav [ve spise ,0 pvodu" 29, 34 a zvL] v Summ, z které

erpali pozdjší, než Blahoslav sotva ml jiný pramen mimo

traktát „Kterak se lidé" atd.

ZdaU Bratí v nem podle Valdenských se ídih, jest otázka,

ke které nelze odpovdi dáti, než s nejvtší opatrností. Bratí

aspo sami k niemu se neznají. Tím ovšem možnost njakého

vlivu od Valdenských vycházejícího se ješt nevyluuje, avšak

nesmíme zapomenouti, že etné podobnosti, které shledáváme na

obou stranách, dají se též vysvtliti podobným vývojem. Pri

této otázce nejvíce vadí, že o Valdenských, a o nich mnoho

bádáno a psáno, pece nemáme známostí dostatených a bezpe-

ných zvlášt v 15. století. O rakouských Valdenských na samém

konci 14. století viz Quellen und Unters. I, 37, 39. Lze za to miti.
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Že v 15. století, když s Bratími se stýkali, se u nich mnoho ne-

zmnilo. [Srov. níže 3. kapit. rozpravy o Valdenských.]

Zprávy týkající se volby prvých knzi Jednoty bratrské atd.

sebrány jsou v Qiiellen und Únters. I, kde také se najde jich rozbor

i pokus rozešiti tuto nejobtížnjší záhadu v djinách Jednoty
bratrské. K zprávám tam otištným pidáváme tuto ješt jednu,

t. z traktátu ,,Kterak se lidé" atd.

,,Protož o to se svolenie stalo v echách i v Morav. A pak
nkteie z nich sešli se k tomu místu uloženému, aby toho jistoty

došli, již-li jest as tomu, abychom konen ímského zriezenie

zanechali a podle ádu prvnie cierkve ziezení mli. I vzpomenuli

sme na to, když synové Izdrahelští úzkost mli hledajíce v tom
vuole božie, že sú los uinili . . . Protož sme vili modléce se, že

se stane, což se jeho milosti líbí k našemu spasenie. A když tak

pišlo, aby bylo v ten as, tomu sme uvili . . . Ješt pak tomu
uložili sme as prodlený, abychom vyhledali k tomu osoby vhodné,

ješto by ten lid zpravovaly ... A o to sme se svolili, aby se za to

pánu Bohu modlili všady, kdež sú koli kteí, jichž sme potu ne-

vdli, po krajinách, a to postiece se. Pak opt z tch vybraní

k miestu uloženému sešli se. A když sme se tak spolu mli, jakož

naped doteno, i vybrali sme osob k rad a nauení i k zpravo-

vání lidí blíž ke dvacíti. Ale již jest mnoho viece. Potom k úadu
knžskému devt, aby z tch devíti byli ti neb dva neb jeden.

Pakh by pán Buoh nechtl z tch žádného míti, aby to ráil ozná-

miti . . . Neb když by bylo nepišlo na žádného, byli bychom
nechali a za as opt se k témuž mli. A když sme uinili píkladem
apoštolským, též jakož sv. Matje voHH, pišlo na všecky ti . . .

Také potom že sú k tomu ti vyvoleni i také který z nich ml prvnie

místo držeti; to povdíno prvé, než se stalo, že jeho k tomu Buoh
vyvolil. Neb také dobré svdectvie ml, jakož muož, kdož by chtl,

zvdti to, kterak jest od mladosti ctnostn se ml až do let již

více než tidcíti, a ješt nevieme, by mohl tresktán býti z hiechu
škodlivého k spasení, neb sme jeho dobe svdomí i skrze uptánie

po všecka léta od tch, kteí jeho pítomni byH. Tak dieme vpravd,
že nevieme rovn jemu. Ale nenie hodný chvály, ktož by se sám
chváhl . . . Ale že on nebyl pítomen tohoto psánie ... A tak

všickni ti jsú dobrého svdomie i svdectvie ... Již pak potom
jest i jiných více . . . Pak ješt o potvrzení jich v úad knžský"
atd. (v. Quellen und Unters, I. 103). [Bidlo 330—332.] —[Také
ve ,,Výslechu Bratí na Kladsku r. 1480 (. 40*) se vypravuje

o zvolení prvních knží v Jednot, avšak bez podrobností odjinud

neznámých. Srov. též Bidlo 31 p. 1., kde se upozoruje na vy-

pravování Krasonického ve spise ,,0 uených" 1. 15a.]

Rok 1467 — který ve vlastních pramenech nikde se neklade

—zjištn jest psaním královn Johan z r. 1474 (. 36), kde Bratí
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O sob praví, že ,,se odtrhli od posluhování knžského toho léta,

v kterémž války vznikly". — Místo, kde se volba knží (t. v tetím
shromáždní) konala, se jmenuje ponejprv v Lukášov spise

z r. 1527, t. Lhotka u Rychnova. Totéž jméno v tak zv. Blahosla-
vov Historii, která ze zpisu Lukášova erpá. [Avšak u Kraso-
nického ,,0 uených" 1. 15a i u Blahoslava ,.0 pvodu", str. 31a
podle nho] u Lasicia teme ,,Lhota". Ostatek Lhotka i Lhota
jsou v okolí Rychnovském. — O písni ,,Radujme se" vypravuje
Lukáš dvakráte (Quellen und Unters. I, 111 a 113); a pokaždé
v podrobnostech jinae. (Sr. též Jirekovu Rukov I, 368.)

Od které doby mli Bratí ,,starši"l Je-li nadpis svolení

na horách Rychnovských r. 1464 (. 7) t. ,,vydán starším" pvodní,
již tohoto roku neb spíše ješt díve. Ale dle traktátu ,,.Kterak
se lidé" atd. lze též za to míti, že zvoleni teprve r. 1467 (na druhém
shromáždní). V Apologii z r. 1503 se praví, že Bratí ,,bez ádu
starších mezi sebou nebyli" — podle souvislosti o mnoho díve, než
založen zvláštní ád knžský. Bud jak bud: starší byh mezi Brat-
ími díve než knží (t. knží Bratím zvláštní), neb podle tvrtého
psaní br. Matj zvolen nejprve za staršího a potom za knze.

O vidni br. ehoe (a se on zde výslovn nejmenuje) první
zmínka se te ve tvrtém psaní na dvou místech (v. Quellen und
Unters. I, 90 a 91). Druhé místo s nkterými zmnami pešlo
do spisu ,,Bratí za krále Jiího", kdež takto zní: ,,Pak o tom,
jakož p. Ježíš ukázal a zvlášt o jednom, kterýž jest ml z nich
první místo držeti, mluvil jest ten, komuž zjeveno bylo, že tak jest,

vte úpln, že toho pán Bh vyvolil k tomu." [Bialo 652.] Podle
tchto nejstarších pramenv mám za to, že vidní se vztahovalo
jen k br. Matji. Teprve Lukáš vypravuje, že eho vidl ti osoby
a sice když pi muení (1461) omdlel ,,a v tom opuštný ležel".

Sr. Quellen I, 14 o tom, jak pozdji vidní se dopodrobna vypi-
sovalo. O zázracích pi synod ve Lhotce— hlas a svtlo s nebes—
vypravuje teprve Lasicius, [Srov. Bidlo 11 pozn. 1.]

O ,,potvrzení" prvních knží Jednoty nejprve ve Lhotce
a potom skrze Štpána Valdenského (prostednictvím br. Michala)
v. doklady a úvahy v Quellen und Unters. L Mám pak za to, že

br. Michal se sešel se Štpánem nkde na Morav blíže hranic
rakouských (podle psaní br. Jana erného Flaciovi z r. 1555)
a sice r. 1468 v druhé polovici roku tohoto, t. j. mezi vydáním
tvrtého psaní Rokycanovi a spisu Bratí za krále Jiího. (Sr.

Quellen und Unters. I, 21, 32, 34—35.) Ze odchylky spisu za krále

Jiího od tvrtého psaní nejsou nahodilé, mám za to i po námitkách,
které proti tomu vyslovili Edm. Meyer v Mitth. des Vereins fr die

Gesch. der Dcutschen in Bohmen XVIII, Zezschwitz v novém
vydání Herzogovy Real-Encyklopádie fr protestantische Theologie
und Kirche, v druhém svazku ve lánku ,,Bohmische Brder",
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a F. S. Hark v asopise Briiderbote 1883 v lánku ,,Die Entstehung
der alten Brúder-Unitát und ihres Bisthums". Budiž mi dovoleno
pipomenouti, že Zezschwitz i Hark se ostatek s mým pokusem
rozešiti tyto záhady v djinách Jednoty bratrské srovnávají.

[Srov. J. MiiHcr, as Bischoftum der Briiderunitát, 1889;
W. Schmidt, Das religióse Leben in der ersten Zeit der Briider-

unitát, Zeitsch. fiir Briidergesch. I. 1907 a Bidlo 31 p. 1.]

2. Styky Bratí s Rokycanou (1468—1471).

První psaní Rokycanovi (1468): ,,A v ten as (když ani u Vi-

lémovských ani u Divišovského nenacházeli, co hledali) chváUls
nám Petra Chelického, a my sme potom s ním mluvili i piesma
jeho tli . . ., tak že i o tob pochybili sme, že to iníš, což za zlé

máš. A o to sme s tebú mluvili, a zvdvše, že to jinak nemuož
býti, než se že chceš radji svta držeti a nás se pustiti, jakožs

sám ekl dvma z nás v kaple: ,,Viem, že ste praví, ale abych vás

chtl zastávati, musil bych sám v témž pohanní býti: my pak ne-

vdli sme se kam jinam obrátiti než ku pánu Bohu ..." [Bidlo 3.]

(Sr. ,, Kterak se lidé" atd., kde se výslovn praví, že to bylo ,,po

vzení" [1461]. Od pozdjších asto se opakuje.)

Tamtéž: ,,A tak v tch prodlených asuov let . . ., v kterémžto
asu zámutky a protivenstvie a trápení trpli sme, a tázáni sme od
vás o mnohých vcech a nejvíce, kterak držieme o svátosti tla
božieho, vydali sme poet o pijímání tla a krve P. Krista . . .

a v tom ve všem poddávali sme se k opravení, jestliže bychom
v em vyvinuli z viery aneb z skutkuov kesanských, nejpo-

sléze u vás v domu. Z jinéhos nám viny nedával, než z vejtržky

v mraviech, poblúzení v tom, že sme nco jinak obyeje promnili
pi posluhování svátostí, k tomu sme se znaH." [Bidlo 4.] (Jest to,

jak se domnívám, táž schze, pi které pítomen byl eho a o níž

vypravuje v listu Janovi. Je-li tomu tak, — bylo to nejspíše

r. 1465. [S tím nesouhlasí Bidlo 4 pozn. 1, soud, že schzka
u Rokycany ,,v domu", o níž se tu mluví, se konala již r. 1461 ; viz

výše str. 89 p. 1.] Sr. též list ehov Rokycanovi . 23.)

Druhé psaní Rokycanovi v. v úvodu.
Tetí psaní Rokycanovi: ,,Neb, by to mohlo býti i od poátka

až do dnes, byli bychom ped tebú nic netajili, nebo vieš, kterak
sme se mli prvé k tob, ve všech se vcech tebe dotazujíce ; a když
nám písma dodávali Chelití bratí a zvláš Jan Kolá z Vitanovic,

jakožto O obrazu šelmy nkolik sexternuov bylo, prvé kázali sme
je dáti tob, abys ty je peetl, potom knížky O moci svtské, opt
sme je poslali k tob, kteréž sme mli od nich. A, by ty byl nám
zhyzdil, nevíme, bychom byli pijali. Protož muožeš rozumti
tomu, že ne my sme se odlúili od tebe, ale tys nás odlúil oo sebe,

dopustiv nás hanti a za bludné potupovati a raden nám nechtls
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býti, ani v tch vcech zpraviti dobrotiv, kteréž jsme vznášeU

na t.. ." [Bidlo i:].]

Bratí za krále Jiího v úzkostech (1468): ,,A nad to nade

všecko víme, že chce tak pán Buoh míti tento as, aby bylo

oznámeno a ohlášeno mnohému lidu v tchto zemích, že nebezpen
stojí ... A o to sme tchto asuov i s nkterými mistry mluvili,

i s M. Rokycánem, oznamujíce jim široce ústn, a když žádal,

abychom dali jemu \ypsání, i vypsali sme o všech vcech, které

jsou pi nás . . ., a kterak držíme a víme o sedmeré svátosti . . .,

a pro se vzdaluj em od služebnosti knžské kostelní skrze papeže

zízené a úastnosti s knžími i s lidem pro v tch vcech nkterých

nechceme míti. O ty vci sme s ním mluviU, odpovdi jeho slyšeli

i napsané dali, i potom po všem jsme s ním mluvili. Ale že se to

psaní rozneslo v Hdi i mocným v svt nkterým ..." [Bidlo 609.]

Páté psaní Rokycanovi: ,,mli byste i vy odstúpiti od tch
služebností a úadu papežova nechati ... a obrátiti se k milýni

apoštolóm ... A jakos, miste, ekl nám: ,Když byste byli

podlé první církve píkladu základn založeni', vz, miste, že

bychom neádi jinak . . . Pakli by co kdo shledal odporného na

nás, chcem rádi opra\dti. A opts ed: ,Co jest vám zjeveno,

povzte; poznáme-H, že jest pravé, i to pijmerne.' Již sme

povdli i vypsáno dali, ale vy snad nemuožete poznati a pijíti ..."

[Bidlo 466—7.]
Šesté psaní Rokycanovi: ,,Neb k tomu úmysl i dobru vuoh

máme . . . pi všech láncích viery kesanské v pravém smyslu

pebývati a o svátostech církve svaté práv smysliti . . . Protož

sme psali vám i nkteí z Bratí mluvili sú s vámi od nás . . • A po-

vdli sú nám, že ste ekU, abychom dovedU, co sme zaali, a že

provedeme-li písmem jistým a stálým, že nám místo bude dáno.

A též i podruhé, když jest s vámi mluveno, k tomu mluvih ste,

abychom dovedli písmem jistým a stálým, chceme-li místo míti

k bydlení . .
." [Bidlo 55.]

Tamtéž: „Ale nejprve ješt povíme o základných vcech,

totiž o víe . . ., že víme v Boha otce všemohúcího i v Jezu-

Krista, syna jeho ... O kterýchžto vcech v prvním listu (t. ve

tvrtém psaní) maje psáno, neslyšeli sme, by nás z toho vinili,

když s vámi mluveno j est, i potom nkteí tázali vás o témž a pravih

sú nám, že nás z toho neviníš ..." [Bidlo 57.]

List ehov Rokycanovi {. 23): ,,Vždy nepestávám žádati

nejlepšího dobrého ... A protož prosím tebe, mj Htost nad tmi,

ješto by se rádi pánu Bohu líbili, nebývaj píina trápení j
ich, aby na

t nepišla krev nevinná . . . Protož rozpome se sám na se a pizri

k svému svdomí, co iníš a co mluvíš a co jste skovali na nás

s Jeronýmem a kterak listy rozpisuje, ješto pán Buoh zná,^ že

kivé svdectví v nkolika kuších o naše hrdla . . . Pomníš-li,
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CO jsi mluvil mnohými emi k nám o knzích i o lidu, kterak zle

stojí v bludích a híších? Pak již na nás si se obrátil, nikdy nás ne-

tresktav, anižs položil, v em bychom vinni bvli ped Bohem
i ped lidmi. A mimo to všecko ješt prosím, mluv se mnou
o ty vci, buduli co scesten neb v em vinen neb kdo z nás, musí
opraveno býti, jakž sám díš, A pak jakož Jeroným píše o nás,

nikdys ty nám nemluvil toho, bychom v em scestní byli, ale

mluviv v Praze, že v té víe míním s vámi spolu státi až do té smrti.

A to jest svdomo, žes to mluvil i psal, že z víry niehož viny
nedávám ani haním. Protož rozpome se ped pánem Bohem,
právlis nad námi uinil, jakož slyším, kterak mluvíš a Jeroným
popsal ei tvé ka: a posýlá pánóm purgmistróm i konšelóm.^)

Protož opat se v tom a vz, že bych rád tvému dobrému. Vz,
že bych se chtl k tomu skuten piiniti a opatiti tvou vc, jakž

bych nejlépe mohl, abys ješt mohl užiteen k tomu býti, co by se

pánu Bohu líbilo a tvé spaseaí bylo. A dále bychom rádi s tebou
oustn mluvili."

Sedmý lisí Rokycanovi: ,,Mistru osvícenému a poctivému
žádost naše nejlepšího dobrého . . . Neb vz, že jsme chtli vám
rádi pokorn poddáni býti a poslušní ve všem, více vám více

než samým sob i všem lidem na svt . . , Pro vci pípadné
nikoli bychom z poslušenství tvého nebyli vystupovali, ale co by
nám plátno bylo tak poslouchati, svt opustivše, i nemoci nadje
míti o lepších vcech, ponvadž sme v jistot shledali, žes papežem
i s svtem vbec lidu stojíš základn u víe i v skutcích, a toho jsi

nás úastný inil skrze služebnost svou, spolu v jednot híšníkv
zjevných i smysl zlých papežských, duchu božímu odporných.
A skrze to nouze spasení našeho k tomu nás pipudila, abychom
se v tom opatili, neb by byl jediné se k tomu skuten ml, cos

na kázáních zjevn mluvil, vyznávaje za zlé býti a opt za dobré,

by byl od toho zlého odkroil a toho dobrého se chopil, byli bychom
se rádi tebe pidrželi i k smrti pistoupili na tom. Neb což my
mužem rozumti, že máte známosti nad jiné mnohé o cest boží, ale

co vám pekazilo vkroiti na ni, a j ešttm sob pokorn poddaným
se protiviti, i krále v tom postaviti i jiné k tomu vésti a popuzovati,

aby nenávidli i všecko zlé mluvili, u vzeních trápili i muili.
A to ty, ješto z upímnosti srdce té cesty hledali a t nade všecky
lidi milovali i králi dobrého páli; ješt prvé, než byl v tomto po-

výšení, žádali jemu nad jiné pány dobrých vcí v tomto asu i na
vky. A tak tob i jemu i vŠemu království eskému vrnost sme
zachovali ... O rozpome se na to ješt a neumírej tak . . . Když
by ty o nkom z nás nco zlého slyše, vzkázal po nejmenším, aby
k tob pišel, aby s ním rozmluvil, a ten, kdožna mluví, aby dovedl,

neve takovým eem nepravým i lidem zlým, nadje by byla,

^) Mínn nejspíše list . 20.
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že by mohl spíše pijíti k známosti toho dobrého, spasitedlného,

kteréž Bh zpsobuje v tomto asu posledním ... A také bychom
neádi tomu, aby skrze odsuzování, kteráž na kázáních iníš zjevn.
i v listu, jejžs rozepsal, kterýž se rozhlásil v echách i v Morav,
aby krev nevinných vylévána byla a na t pišla i na tvé poddané,
a tak na království eské, jakož se k tomu chystá ..."

Kterak se lidé mají fnííi k církvi ímské: ,,A z toho (dle sou-
vislosti vztahuje se na dobu 1458—^1461) královské Mti Jiiemu
slavné pamti žaloby byly ústné i skrze psánie a k M. Rokecanovi
mnohé ei na nás šly, ale nepijímal žalob dlúho na nás, neb nás
ve všem svdom byl a také k nám milost ml tch asuov. Ale že
takových svdectvie královská Mt nemohl zavrci, neb znamenití
knžie mluvili a také královu na tom postavili, aby tm vcem
vila na nás ... A z tch píin král kázal nas jímati i vzením
trápiti a M. Rokycan tomu nemohl již nic uiniti, když nechtl
pohsininhýti, jakož nám to mluvil ioJio asu po vzení, ka: ,Viem,
že praví ste, ale bych vám chtl nápomocen býti, musel bych
pohanní trpti.' Opét jinú chvíli mluvil, potvrzuje nás v tom
a ka, že musí trpti, kteíž chtí spaseni býti. Ale chtl jest,

abychom mlali a pi nich zuostali. Neb i to nám mluveno, když
sme ped ním byli u pítomnosti tch, s nimiž on radu mieval,
svtskými i duchovními, a tak povdli z své spolenosti pivedše
piesma, že as zlý, tehdy bude múdrý mleti. A tak sme odešli

a opt se knze Michala pidrželi." [Bidlo 323.]

První list Bratí Mýtským: (Knží nkteí navedli Roky-
canu, by vydal listy proti Bratím.) ,,Pak potom s M. Roky-
canem o to mluvili sme i odpis mu dodali a máme za to, že jemu
toho líto bylo mluvenie i psánie na nás, jakož nám povdíno od
znamenitých lidí, že i králi mluvil, aby nám milostiv byl." [Bidlo

229.] —Podobn v druhém listu Mýtským po zmínce o listech proti

Bratím: ,,Potom mluvili sme s mistrem ústn i vypsali opt
k jeho rozkázání a zvlášt iníce odpory proti tomu listu, kterýž
knžie o nás tli na kázáních (hodí se úpln na Šesté psaní). Potom
pak opt rozmlúvali sme s ním ústn a nic sme neslyšali, by mluvil
o em scestném v tch listech. A tak jest nás z jiného nevinil,

než se sme se odtrhli od nich. Jakož sú pak toho svdomí nkteí
z pánuov, kteíž ho tázali po tch listech o nás. Také nkteí
z mšan v Praze. Pak knz Havel, ten jest pítomen byl, on by
uml o tom povdíti, kterak se jest ml k nám až do smíti." [Bidlo
232 s poznámkou, že knz Havel byl Rokycanv pomocník (místo-
fará) pi chrám Týnském.]

Apologie z r. 1503: ,,A . . . Bratí psali i ústn mluvili s mistrem,
aby odstoupil od toho zlého sebou zhanncho ... On povdl,
že mu nemožné, že lid toho nesnese, a že by ve potupení pišel,
jakož i dvma mluvil v kaple ka: ,Vím, že praví ste. než, bych já
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k tomu pistoupiti chtl, musil bych s vámi potupen býti.'" fPalmov
I. 2, 211.]

Lukáš ve spise z r. 1527: ,,.... Potom pak Rokycan po
smrti krále mladého a když Jiík z Kunštátu za krále zvolen
i korunován skrze biskupy uherské . . . kterýmž písahu uinil
poddanosti a poslušenství ímské církvi: tedy Rokycana v jiného
lovka promnn a rozdílný v kázání uinn a zpt mnohé vci
vedl, rozumy své jim dávaje. A Bratí s ním o tom rozmluvili, aby
což kázal o zavedení, aby od toho odstoupil a což kázal o pravd,
aby toho následoval. A on mezi jiným odpovdl: že by mu
pišlo na tvrdo skoiti a vše na ruby obrátiti a že lid toho ne-
snese . . . Než jednu chvíli v kaple dvma ekl: ,Vím, že praví
ste, než, bych já ml toho následovati, musel bych s vámi
potupen býti.'"

3. Bratí a Martin Lupá.

Mínní, že Martin Lupá míval styky s Petrem Chelickým,
s ním se scházeje asi dopisuje (Ruk. 1, 479), zakládá se jen na tom,
že mezi spisy Chelického se setkáváme s listem svdícím dvma
knžím, Mikulášovi a Martinovi. Ze by tento knz Martin byl
práv Martin Lupá, nelze ani tvrditi ani popírati urit.

V Sepsání malé strany z r. 1523 (. 47) vyskytuje se též jméno
Lupáovo, a sice pi vypravování o bratru Svatoovi v Klatovech,
kterému prý pro víru ob ruce i nohy osekány byly. Stalo se to
ped picházením do Klatov onch Bratí, kterých se vypsání
zvlášt týe a s kterými se Svato spátelil. ,,Také za nás míval
rozliná a veliká pokušení od knží ... A když na žaloval knz
Lupá ped M. Rokycanem, že jest kací, stoje tu pan Bárta
Rudolf ekl jest: O miste! ty se všemi mistry i knžími nepod-
stoupíš toho tak mnoho pro víru jako tento lovk ..."

O pátelských stycích vlastních Bratí s Lupáem v pra-

menech nejstarších nejedné zmínky se doítáme. Patil on k tm
knžím. ke kterým Bratí hned v poátcích svých ped jinými zení
mli, jako se výslovn dí v listu Pražským: ,,a zvlášt také rady
sme brali i v pítomnosti bývali knze Martina Lupáe . ,

."

[Bidlo 258.] Nevíme ovšem, kdy tyto styky se poaly, ale lze se

domýšleti, že dosti záhy. Že potrvaly i po odchodu Bratí z Prahy,
vysvítá z Prvního psaní Rokycanovi, kde Bratí praví, že i knz
Martin Lupá, když jemu vyznávali, kterak ví o svátosti tla
a krve Pán, ,,nepohyzdil toho". [Bidlo 6.] Bratí ne hned r. 1459,

jak bychom oekávali, nýbrž pozdji vyžádali si v té píin
dobré zdání Lupáovo. V A. I, 1. 236a vepsán krátký lístek s nad-
pisem: ,,L. P. tisícího tyrstého šedesátého šestého. Knz Martin
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Lupá z Chotboe."!) Není sice výslovn eeno, že svdí n-
kterému z Bratí, než již místo, ve kterém se zachoval, iní vc
pravdpodobnou. Zní pak takto: ,, Píteli vždy milý! Toto
zjevn i na kázání mluvím, i tob radím: Když knz ádn mši
svatou slouží,v úpln nepochybuje, že pstuje a pij ímá i rozdává
pravé tlo boží, kteréž pro nás a za nás zrazeno a na kíži umelo
a do hrobu vloženo. A na té víe o božím tle sprostnému a ne-

všetenému lovku jest dosti. A to jiným ukaž."
,,Item. Tázal-li by se tebe kdo dále ka: ,Kterak jest tu tlo

boží, anebo jestli vedle svého pirozeného bytu aneb obyejem
a bhem pirozeným?' — na to na vše odpovz smle a rci:

,Nevím; vím, že jest pravé tlo boží z panny narozené, ale

nevím, kterak jest a kterými obyeji, kterými povahami aneb
kterou mrou.' Dv jsta slov pi hádání a pi otázkách o bo-

žím tle. Jedno: co jest? a druhé: kterak jest? Mj se pak na
pamti dobe, kdyby tebe kdo tázal o božím tle, co víš, a
tebe z prvého slova nepivede v druhé nekonené . . . Protož

v takových puotkách odbývaj chytrosti lidské moude drže se

prvního slova, že jest pravé tlo Kristovo, ježto sedí na pravici

boží. A to v, jako by ml Bohu duši dáti. Druhé slovo Bohu
poru a rci: nevím, kterak jest tlo boží i tam i zde; to ví sám
Buoh. A mimo to vystíhej se všetenosti!" [Bidlo 491.]

Bratí dobe a opatrn v Prvním psaní Rokycanovi dí, že

Lupá víry jich nepohyzdil. Ale také neschválil výslovn a úpln*
Rozdíl záleží totiž v tom, že Bratí žádné rozvinutjší formule ani

pi otázce: co jest •— zprvu nepijímali, kdežto Lupá dodává:
,,ješto sedí na pravici." O klanní v lístku nic se nepraví: snad že

pisatel o to tázán nebyl." [Srov. Bidlo 8 pozn.]

O pátelských stycích Bratí s Lupáem ped r. 1467 vy-

pravuje se též v traktátu: ,,Kterak se lidé atd.:" ,,my tch
let ješt pokojných (t. ped r. 1467) psali sme Kr. Mti i po
paních prosili, jakož i knz Martin Lupá k tomu se piinil
i pana Trky k tomu žádal, aby mluvil, jakož jest to i uinil."

.[Bidlo 325.]

V druhém psaní Mýtským: ,,Také s knzem Martinem Lu-
páem mnoho sme o tom mluvívali, co jest pi nás. On jest také

nevinil nás, bychom zle o em vili, jakož známo jest nkterým
v Chotboi a zvlášt knzi Martinovi Nmci, kterýž pítomen
byl. Než mluvil nám mnoho, dovod o zavedení v ímské církvi

a také, kterak jest bylo v první církvi svaté, dovodil toho písmy,
k tomu také svdil nám ka, že ste se o veliké vci pokusili a lidu

tchto asuov nepíjemné, akoli sú pravé: dejž vám pán Buoh

*) O listu podobného obsahu zr. 1456 (?) v. Dudíkiiv popis Mikulovské
knil ovny . [Tento starší projev Lupáv o svátosti oltání, list z 1 5. ervence
145(5, otiskl z rkpu mikulovského N. 24. II Bidlo 41)2, pozn. 1.]
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prospch! — A nkteí se ho tázali o nás ped jeho smrtí (podle

Palackého djin IV, 1, 393 dne 20. dubna 1468), ješto sú ješt
živi: to by povdli, kterak jest o nás mluvil." [Bidlo 232.]

Slova: ,,že ste se o veliké vci pokusili ..." vztahují se na
vc hotovou, nejspíše na založení knžstva bratrského r. 1467.

Lupá by byl tedy to, co se tu stalo, schválil. Teprve v pozdjších
spisech doítáme se ješt více, že by byl totiž Lupá nejen naped
úmysl Bratí schvaloval, nýbrž že by byl Bratí pímo k tomu, co

uinili, vyzýval. Nejprve se takto vypravuje v Apologii z r. 1503:

,,a radu majíc a ponuknutí od Martina Lupáe, biskupa vole-

ného, že neuiní-li sami mezi sebou ádu a nebudou-li míti

z sebe knze, že neostanou." [Palmov I. 2, 211.] (V Ruk. II,

192 se slova Lupáova kladou do úst Rokycanovi.) Odtud
místo toto pešlo do spisv pozdjších, u p. do spisu Vavince
Krasonického proti Caherovi, kde však [C. C. M. 1878, 400]

teme ješt více: ,,radíváli se s knzem Martinem Lupáem
a njakým knzem Nmcem o své spasení (sr. druhé psaní

Mýtským [a jiný citát z Krasonického u Bidla 232, p. 7]).

A Lupá jim radil: že vy nestanete, le sami ád i úad zp-
sobíte. A mezi tím vždy jich (Bratí) pibylo v poet i mluvili

knzi Lupáovi: ,Milý knze miste, kdybychom to uinili, jakž
radíš, uinili-li bychom proti Bohu a byl-li by hích?' Tedy on
jim pravil: ,Proti Bohu byste nehešili v takové poslední nouzi,

než proti lidem byste hešili a na tvrdo by vám bylo skoiti'

(výrok Rokycanv dle spisu Lukášova z roku 1527). Odpov-
dli: ,Kdyby nebylo proti Bohu, na lidi bychom nedbali. Však
jest pak jednu umíti.' Než íkal: ,Rád bych se podíval, jak

by to vám se dailo'." [Jinou zprávu Krasonického o rad
dané Lupáem Bratím uvádí Bidlo 700.] Sr. též Blahoslavovu
Summu (Quellen a Unters. I, 116—^7) [a jeho spis O pvodu
Jednoty, 21, 29—31]. —V starších spisech bratrských, tedy ve
vlastních pramenech se jen doítáme (u p. v odpovdi Bratí
starých z r. 1470): že Bratí ,,slýchali od rozumných knží
v echách, že to mž býti, že by vrní kesané spolu v jednot
se ostíhajíce mohli sob knží voliti." [Bidlo 499.] — I lze se

domýšleti, že mezi tmi ,,rozumnými knžími v echách" byl též

Lupá, tak že zpráva v pozdjších spisech o jeho pedchozí
rad by zakládala se na podání v hlavní vci vrohodném.

4. Proroctví o Bratích.

spis o dobrých a zlých hnéžích: ,,Takéž bychom mohli tchto
let mluviti, které se vci pedpovídají od nkterého lovka a potom
se stanou, že sám od sebe toho nemluvil. Neb není to lovka vc
pedpovídati budoucí vci. Ale proto nesmíme íci, by ten lovk
ml Ducha svatého, když není duovodu jiného založeného v písm
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Bohem vdechnutém. Neb známo jest nám, že mluvil jeden lovk
znamenitý, uený králi Václavovi i ped jinými lidmi rytierskými
o tch vcech, kteréž se staly za M. Jana Husi a za Žižky, o císai
Zikmundovi, kterak zase do zem pijat a brzo ume, také o Al-
brechtovi, že ml kralovati a brzo umíti, a o jeho synu též, a potom
že povstane král z Kunštátuov a bude se mu šastn díti a ne-

dlouho. A za jeho kralování povstane lid bez mee a tent prospje.
To jest nám známo od toho, který jest byl tomu pítoien. A když
zvdl o nás, ekl, že se to všecko naplnilo již. A že on to prorokoval
jest, my nesmíme íci, by on proto ml slovo boží v pravd."
[Bidlo 117.] Sr. též v traktátu: ,,Kterak se lidé" atd.: ,,My ne-
pijali sme ducha tohoto svta, ale ducha, kterýž z Boha jest . . .

Protož jsme tiem pilnjšie toho byli . . . znamenávše vždy nkterie
to, že pán Buoh lid k tomu vzbuzuje a zpuosobuje, \'ybieraje jako
po zrnéku netoliko v echách a v Morav, ale také v okolniech
zemiech a shromažuje v jednotu ... a také majíce svdect\de
jistých písem svatých apoštolských a také jiných, kteiež o tom
psali, a také lidi pítomné tch všech asuov v prodlených letech od
Kundráia biskupa a krále Václava, muže staré, ctnostné, ješto nám
o tch vcech mluvili, že má lid pijíti k obnovenie a k ádu první
církve svaté, neb jim také pán Buoh dával poznati z písem svatých,
jakož toho i figury pedešly." [Bidlo 329.]

V Apologii z r. 1503: ,,Za krále Václava jeden pra\'il, že

dvj lid povstane, jeden s meem a druhý bez mee; o prvém
pravil, že zahyne, o druhém, že obdrží." [Palmov I, 2, 209.]

Podobn v Lukášov spise o ,,Obnovení církve": ,,A ten, kdož
byl pi té ei, dokal se stavení bratrského (t. obnovení rozpadlého
chrámu, t. j . církve. Sr. Spis o dobrých a zlých knzích). Ten pak
svdectví dal o tom králi (Jiímu), tak že sám král dal svobodu.
(Než potom knží krále popudili proti Bratím.)"

Pi , .Spise o dobrých a zlých knzích" pipsány od sbratel
Archivu bratrského uprosted 16. století glossy in margine.
A sice k slovm: ,,jeden lovk znamenitý" zní pídavek: „Mistr
Manholt." Kdo jest tento Manholt?^) Druhá glossa k slovm:

1) [Bidlo 118, p. 1 upozoruje na Mangolda, který se r. 1378 stal

bakaláem na Pražské universit. Je snad identický s mistrem Petrem
Mangoltem, mnichem, který byl od university ustanoven opponentem
Husovým, když se r. 1408 ucházel lekturou na Lombardovy Sentence
o bakaláství theologie. Viz Hus, Super IV. Sententiaxum (vyd. Flajš-

hans 1904) 200. Avšak podle Blahoslavova spisu O pvodu asi z r. 1550
(str. 43) onen lovk znamenitý, uený, který králi Václavovi prorokoval
o Jednot, byl sám ,, mistr IMatj Paížský" t. j.AIatj z Janova. ,,A to,"

dodává Blahoslav, ,,jest Bratím povdíno od toho, ktercjž tomu pítomen
byl, kterejž také zvdl o Bratích ..... pravíce, že by to byl njakej
Palek. Však nesmím jistiti toho, on-li jest byl, ili kdo jinej ; než o nm
jest mi praveno."]
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a „když jest zvdl o vás ..." zní: ,,Palek to bratr pravil, qui

receptus fuit v prvním pijímání, k dobrému svdomí."

Nejstarší zmínka o bratru Palkovi v pramenech bratrských

te se v Sepsání malé strany z r. 1523, kde pi vypravování o roz-

liných protivenstvích ješt ped spojením s br. ehoem se dí:

,,Potom v tom ase zjevil se nám bratr Palek a my s ním rádi se

seznámili, abychom se s ním potšili" —kteréžto místo v latinském

spracování u Lasicia ustoupilo vypravování širšímu, kde také již

dv ,,historie" kratochvilné se vypravují. O tom o všem sr. lánek

J. Herbena ,,Klenovský-Paleek" v Sborníku historickém I, kde
platnými dvody vyvráceno mínní Dobrovského o totožnosti

Paleka a Klenovského. K zjištní skutené historické osobnosti

Palekovy všecky tyto zprávy nestaí. Teprve glossa Archivu

bratrského stotožuje toho, kdo ml známost proroctví z doby
Václavovy, s Palekem, poítajíc ho zárove mezi nejstarší leny
Jednoty, Lasicius (t.j. pepracování Sepsání malé strany) konen
s Palekem, pvodcem kratochvilných historií. Ale jest vždy
možné, že v tradici, jak se rozvíjela bhem asu, obsaženo jádro

pravdy. Již u Lukáše ten, kdo o proroctví vdl, patí mezi osoby

mající pístup ke králi Jiímu a zárove Bratím pející. Pímluva
zde zmínná patila by chronologicky do doby ped první persekucí

r. 1461. Pozdji by byl pítel Jednoty sám lenem jejím se stal.

(Co se proti tomu namítati dá, v. v lánku Herbenov ke konci,

jen že z místa u Kornela ze Všehrd nenásleduje nutn, že

Palek, kterého on míní, bratrem Jednoty býti nemohl.)

V Apologii z r. 1503 se prorocký význam pikládá nkterým
výrokm Matje z Janova v ,traktátu o ohavnosti': ,,Z tch vcí
dále znamenej, že církev boží nikoli nmuž k svému prvnímu
obnovení navrácena býti, le všecky vci byly by nové, jakož

známo o chrámu Šalomounov, totiž: jakož knžstvo tak lid;

anebo: le by všickni .... obrátili se a obnovili, tak lid jako

knžstvo. Ale však já nyní více vím, že prvé bude, že lid

nový povstane podle nového lovka zpsobený . . ., z nhožto
nové knžstvo vyjde a pijato bude. Ale mám za to, že tyto

vci pjdou ponenáhlu . .
." [Palmov I, 2, 208.]

Také na nkteré výroky Rokycanovy se Bratí rádi odvolá-

vali, tak již ve Spise o dobrých o zlých knzích hned po zmínce

o proroctvích z doby krále Václava: ,,Také mistr . . . mluvil na

kázání na ono tení o lodice, když apoštolé usilovali na moi
a tma byla a moe se bouilo a tehdy se jim P. Ježíš ukázal a oni

domnívali se, že by obluda byla, a kieli. Také vedl k tomu
doktora, že mluví o asu nynjším v podobenství, to o posledním

vku, že když se bude pravda zjevovati: Kristus, tehdy se budou
lidé domnívati i ti, ješto by se rádi pánu Bohu líbili, by blud byl,

a budou proti tomu mluviti. Ale když se k nim piblíží, t.j. poznání
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toho, o emž prvé slyšeli, i zvdí, že pravda jest, jako uedlníci,

když se k nim P. Ježíš piblížil, i zvdli, že on jest, i radovali se,

a spomohl jim z toho moe boulivého. A k tomu dál mluvil, že

tohoto asu tak podobn jest jako lodika, když jest na bouivém
moi a v temné noci a správcóm té lodiky pro zimu ruce zmrzly,

že žádný z nich nemohl vlasti veslem. A z toho svadili se a skrze

boui moe proti sob odporného lodika se roztrhla na dv stran
a lid vešken ítil se do hlubokosti moské s správcemi té lodiky.
Není podobné lidským smyslem, by mohl kdo z nich živ zuostati

vyplyna z moe. Ale však u Boha jest všecko možné. Kohož by
Buoh chtl, i z toho moe vysvobodil by hlubokého a širokého,

že by živ zuostal, an Jonášovi spomohl skrze rybu. Ten smysl
mluvil jest." [Bidlo 118; srov. tamtéž pozn. 2, na str. 1.] —
V traktátu ,,Kterak se lidé" atd:

,,
Jakož také o tom mluvil na

kázání i psal na knihách M. Rokycan, veda tu figuru k obnovení
církve, když mluvil o zkažení této ímské církve skrze hiechy
a bludy, také ekl: že ješt po svrchku chodíme základuov se

nedobravše, ale nahodit se lidé, ješto se gruntu dokopají,

i budu dlati dielo trvalé a užitené." [Bidlo 329.] (Obraz
tento Lukáš šíe rozvedl ve spise O obnovení.)

5, Uení Bratí o veei pán.

O nejstarším snesení bratrském týkajícím se eucharistie první
a nejstarší zpráva te se v Prvním psaní Rokycanovi (1468):

„Miste, vždy nás tiem ohyzdují knžie pravice, že pravé víry ne-

máme o tle božím ... A vzte, miste, že tak víme, jakož
P. Kristus ekl a rozkázal initi a apoštolé napsali a první cierkev

toho ostiehala, než pi tom v duchu neoblibuj em a ústy neradi
bychom vyznávali, což jest pi tom jinak smyšleno aneb nad to

aneb k j inému požievánie, než Kristus rozkázal. Neb ty to nej lépe

chválil, kto by v sprostnosti vil, tak jakž Kristus ekl (sr. v Postille

. . M. 1879, str. 65) a bera k tomu e Daniela ekls: ,Tak jest

pipravenie jeho tak, jakož chtl, ráil a muož oc' Neb i knz
Martin Lupá, když sme jemu vyznávali, kterak víme, nepo-
hyzdil toho. Také Petr Chelický, mnoho o tom psav, to za nejlepší

položil tak viti, jakož Kristus ekl a k tomu požívati, k emuž
rozkázal, a tak napsal ka: ,Jakž se knz jinak s tiem kam hne,
než Kristus rozkázal, v nebezpeenství upadá a lid u vrtkánie
uvodí.' — Protož, pro nás jinak berete? Však ste toho neshledali

pi nás, bychom kto jinak mluvili aneb uili a psali. Než známo
vám jest, že sme k tomu lid pivodili v echách i v Morav, aby
v tom pravú víru mli, jakož Kristus ekl, a ktož by o tom nechtl
viti, nechtli bychom s ním úastenství míti. Neb všecky spisy

a traktáty opovrhli sme více než od osmi let a vystieháme se od nich
a zvlášt od Martinkových a od Biskupcových i od jiných všech."
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[Bidlo 7—8.] Svolení o svátosti tla božího stalo se tedy r. 1460 neb
1459; rok poslední klade se v pozdjších spisech bratrských
všude. Sr. Šesté psaní Rokycanovi: ,,více než od dvanácti let

nkteí na tom sme se svolili i utvrdili, abychom v tom sprostn
vili" [Bidlo 65], což by, položíme-li psaní samo do r. 1469, nás
vedlo až do r. 1457. Nemusí v tom býti omyl, neb praví se, že

,,nkteí" se svolili; svolení nkterých potom (1459) bylo vy-
hlášeno za pravidlo všem. Rok 1459 se zjišuje také druhým psaním
Mýtským (1471—1472): ,,a my . . . když sme byli v Kunvald
s knzem Michalem — muož tomu býti více než dvanácte let —
na tom sme se svolili, abychom v tom všech traktátuov nechali,

le by hodná píina byla podlé svolenie Jednoty, když bychom
mli psáti poet vydávajíce, ale abychom s bázní božie a upímn
sprostn tak vili a inHi, jakož P. Kristus mluvil a vydal . .

.

A také sme k tomu mli e, když sme v Praze byli ped tmi asy
pi M. Rokecanovi, od nho i od jiných, že jest nejlépe tak viti
v sprostnosti, jak P. Ježíš povdl." [Bidlo 231.]

Nkteré výroky Rokycanovy z doby, kdy ješt pi nm
Bratí byli, zaznamenány ve tvrtém psaní: ,,Než když býváme
tázáni, abychom povdli, kterak jest ta svátost tlo Kristovo,

neb opt, kterak jest Kristus v té svátosti, my toho vypravovati
a vymovati nesmíme pro své svdomie, neb P. Kristus nepovdl
ani apoštolé, kterak jest, než tak, jakož ekl, víme sprostn
a. k emuž vydal, požieváme. Pak nad to nebo mimo to nesmíme
viti ani k jinému požievati. A máme k tomu na svdectví
nkteré knží i t, miste ... A takto si iekal: ,Kdož vypravuje,

kterak tu jest v té svátosti, velmi pyšný jest, a kdož vytazuje,

všetený jest, jako by na se chtl vešken svt vzíti, cht vdti
tajné vci božské, sám se nevda.' I ekls ješt: ,Víšli, kteraks

veliký byl, když se narodil, a mnoholi tebe v roce pibylo,

viešli? a pro jest vrbový list podlúhovatý a úzký a dubový
list široký? . .

.' Dobes, miste, vystiehl nás, vdni sme
toho ..." [Bidlo 47.]

Ueni bratrské v této první dob jest toliko negativní. Odí-
kají se na jedné stran transsubstanciace, na druhé pikartství

a také uení Táborského (o tomto viz Quellen und Untersuchun-

gen II.). Proto ješt s Rokycanou žádné spory povstati nemusily

a nepovstaly. Neb nehled k tomu, že také on byl takové negativní

stanovisko schvaloval, Rokycana transsubstanciace nikde a nikdy

se výslovn nezastával, dle se i v té vci od Píbrama. Uení,
ke kterému on i velká ást knžstva podobojí, teba ne vždy zjevn
a urit se znali, jest, nemýlím-li se, v podstat i) uení Viklefovo,

ke kterému také Chelický se hlásil, jenž Rokycanovi v Replice

^) Proto nemusil Rokycana také zstávání (remanence) podstat hájiti.
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V té píin nic nevytýká, mluv vždy tak, že patrno, že s ním
v theoretické víe se srovnává.

V praktických momentech byl však od poátku rozdíl mezi
Rokycanou s j edné a Chélickým i potom také Bratrími se strany

druhé. Petr i Bratí nechtli, aby svátost k jinému byla, než
k emu ji Kristus podle jich víry založil, t. k pijímání bez vysta-

vování a bez klanní.
V rozmluv s Rokycanou a jeho knžími \-yznání knze

Martina znlo takto: ,,.Když se to od posla božího, knze vrného
podle úmyslu a rádu p. Ježíše dje, tehdy vrní skrze viru pi-
jímají pravé tlo jeho, tudíž i krev jeho svatou." [Bidlo 591.]

Jest to vyznání, pi kterém se pítomnost Kristova v svátosti

závislou iní na dvou momentech, t. na víe knze i intenci jeho na
jedné a také na víe pijímajícího na druhé stran. JeŠte jasnji
to vyslovil knz Martin po dalších otázkách, které jemu dány,
ka: .,Dokudž zuostává víra a úmysl Pán a vuole v tom, kdož
pisluhuje, a v tch, ješto pisluhování berou, vždy v své pravd
zuostává jim tlo pána Ježíše." [Bidlo 592.]

K dalšímu výkladu své víry nutkáni byli Bratí teprve pozdji
ve svých apologetických i polemických spisech, zvlášt po vydání
list Rokycanových proti Bratím, ve kterých nacházíme positivní

definici víry, t. tu formuh, která se nkdy byla vyvinula ve sporech

mistr Pražských s knžími Táborskými. Zní pak v druhém listu

Rokycanov proti Bratím takto: že ,,v velebné svátosti jest celý

Kristus, pravý Bh a pravý lovk, v svém vlastním pirození
a podstat, kterou jest vzal z Marie Panny, jenž na kíži visel a sedí

na pravici Boha otce v nebi." [Bidlo 489.] (Sr. Chronicon Tábor,

u Hoflera II, 711 k r. 1436. Tutéž formuli hájil Rokycana již

r. 1443 ve sboru Kutnohorském. Palackého Djiny IV, 1, str. 85.

[Srov. Nejedlý Prameny k synodám 12—^13, 24—28.]) Krateji
v prvém listu proti Bratím: že v svátosti jest ,,pravé tlo P. J.
Krista z P. Marie vzaté a na kíži povšené." [Truhlá Man. 42.]

V Šestém psaní Rokycanovi Bratí praví, že dosud nechtli,

vrni zstávajíce svému prvotnímu svolení, mimo sprostnou víru

nic vyznávati, ale jsouce již ,,jako núzí pipuzeni" že vyznávají:

,,Když knz pravý má posluhovati kesanem vrným, podle

úadu svého má se modliti a smysl toho pravý míti a slovo pravdy
z viery srdce mluviti z ducha pravdy pošlé. Když se to stane, již

jest tlo P. Kr. Ježíše, kteréž zrazeno jest, ku pijímání pod zpuo-
sobem chleba, kdežkoli leží svátost neb v ruku knze neb když
podává. A to tak dlúho, jakož jest potebie k pijímání a vieru

zachovávají k tomu tak, jako P. Kristus ekl, v tom smyslu, že

jedúce svátost vidomú, má veno býti srdcem, že nevidom skrze

víru jedie tlo P. Ježíše pravé, kteréž zrazeno. A to jest v blaho-

slavené P. Marii Duchem svatým poato, to i na kíži viselo a to

• 10
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jest s božstvím spojeno." [Bidlo 66.] (Opakováno v Odpovdi
z r. 1470.) Tu se již objevuje mezi Rokycanou a Bratími rozdíl

ne týž, ale podobný jako nkdy mezi vtšinou mistrv Pražských
s ním samým s jedné a knžími Táborskými se strany druhé.

Ale nebyly to ani tyto rozdíly, pro které na Bratí utrpení a pro-

následování picházelo, jako spor o momenty praktické, jenž

se piostil. Hned v tvrtém psaní Bratí svátost ke klanní vy-
stavenou prohlásili za

,
.ohavnost stojící na míst svatém." [Bidlo

43.] Jiný rozdíl týkal se otázky, zdali zlý knz posvcuje ili

nic. Bratí neostýchali se vyznati svou viru, že neposvcuje, a
si již zlý jest vírou, úmyslem (na p. když konsekruje k vysta-

vování) neb pro híšný život. Polemice o to jsou vnovány zvlášt
traktáty O dobrých a zlých knzích i O zmaení slova (t. pi po-

svcování). [Pro poznání názor batrských o svátosti oltání
v té dob dležité jsou také polemické traíctáty Korandovy proti

Bratím (, 35*) a zvi. Výslech Bratí na Kladsku (, 40*). Srov,

též Bidlo 7. pozn.]

6. Druhé pronásledování Bratí (1468—1471).

Ve spise ,,Brati za krále Jiího" hned ve vstupu (viz v úvodu
našem o pramenech . 17) si Bratí stžují, že jich protivníci ,,n-
které z nich do vzení vydávajíc rozlin trápí i k smrti jim po-
volují, jako nkterým tak se stalo na Rychmburce tohoto léta"

[Bidlo 597]. — Tamtéž: Nkteí knží íkají, že v svátosti ,,jest

celý lovk s kostmi i s vlasy i se všemi údy; by pak nejhorší

knz ta slova mluvil nebo Jidáš z pekla, že jest vždy tak. To
tvoji knží mluví, miste, a dkanové Prokop Chrudimský, Kíž
Skuteský a Gabriel Prostjovský i jiní mnozí, s nimiž sou jedno-
myslní. Ale však ne všickni. A praví, aby tomu klekali a modlili

se všickni lidé, a kdož nechce, bludný a kací, a k upálení jeho

odsuzují . .
." [Bidlo 635.] Tamtéž: ,,A proto nyní nkteí naši

bratí u vzení sou a nkteí již zemeli. A my také úmysl máme,
nežli bychom to uinili . .

."i) [Bidlo 638.]

Páté psaní: ,,. . . jakož se to nyní stalo tyem mužuom ctnost-

ným, vrným a svatým, že je proto umoiti kázal Zdenk Kostka."
[Bidlo 471.] — Šesté psaní: ,,Knží pi tom listu nejednostejné

mluví lidu. Jedni nás chvále v ctnostech i v skutcích, že sme
laskaví, trpliví, tiší, pokorní a milosrdní a tak dále: ale o tle
božiem zlú víru mají. A druzí, túce ten list, všecko zlé mluví
proti nám, že hiechuov za hiechy nemáme, cizoložstva i vraždy
i jiných hiechuov." [Bidlo 64.] — Tamtéž:

,,
Jakož Skuteti

odepeli se listu v kostele, když ten byl, že jest tu na oltái celý

1) Toto místo vzato do slova ze tvrtého psaní^ ale s pídavkem:
„a nkteí již zemeli".



147

lovk s kostmi, žilami, vlasy i se všemi údy a z té píiny umoeni
sú tyi a jiní trápeni" [t. 65]. — Tamtéž:

,,
Jakož se toho nynie

mnoho stalo, že tohoto roku pt mužuov ukrutné smrti podstúpili

a jiní trápeni muením a dlúhým vzením" [t. 62].

V V. sv. Archivu bratrského [opis zem. arch. str. 742] nachází

se list s nadpisem ,,vézóm Skuteskym". Dle obsahu patí do roku
1468. Klademe zde nkteré výatky: . . .,, Protož, brate nej-

milejší, kterýž si zuostal z moci boží tak dlouho živ bez pokrmu
tlesného, nadj i máme, že jest tebe pán Buoh pozuostavil

k témuž, jako svatého Jana na ostrov, aby Bratí potvrdil . . .

O nejmilejší brate, nemdli tebe ani umenšuoj žádná vc, neb vz
v jistot, že pán Buoh své dílo dlá skrze Kr. Ježíše v lidu svém,

že se rozmnožuje více tohoto roku nežli v jiných nkolika, neb
sou pozdvihli hlavy své podlé ei P. Krista, aby zjevni byli,

pravdu zvstuj íce již zjevn, co bylo prvé v skryt, i s Mistrem
Rokycanem o tom mnoho mluveno i psáni dáno, kteréhož po-

hanti nemohl. Protož, sestry milé v Kristu J., kteréž ste

ovdovly . . ., vzte, že jest ten boj víry P. Krista, neníf krále

zemského, pro njž množst\'í veliké vdov jest tohoto asu . .
."^)

Kterak se lidé SLÍá.: ,,A tak se dje i podnes od též moci (t. svta
i státní, že dobré a pravé kesany trápí, jako inili nkdy pohané),

akoli jest pod jménem Kristovým, jakož toho duovod stal se

skutkem na jednom na Morav nedávno, protože nechtl vyznati

toho, o emž tuto písem (t. že dobrý i zlý knz stejnou moc mají)".

[Bidlo 342.] — Tamtéž: ,,(A z tch píin) sedm bratie našich

muedlnictvo trpli jsú" [t. 325].

První list Mýtským: ,,A nkteí tú píinu sú vzeni, trápeni,

mueni i hrdla zbaveni, jakož tyi umoili ze Skute a dva
upálili, jednoho biskupa (?) 2) na Morav a druhého v echách.
[Bidlo 225.]

Br. Tma p. Albrechtovi ze Šternberka: ,,Biskup moravský,
knz Tas . . . odsoudil bratra Jakuba na smrt i kázal jej upáliti,

jakož se to stalo u Vyškova." — Tamtéž: ,,Na jednom snmu
znamenit svolili se, když se rozjedou dom, aby každý pán na
svém panství zjímaje Bratí i vzel a trápil, až by musili uiniti,

jakž knží rozkáží. Ale P. Buh Bratí retoval: než se z snmu páni

rozjeli, už králi novina pišla, že syna jeho kníže Viktorýna na

1) Z listu podobného obsahu „Chrudimským" [A. V., opis zem. arch.

str. 699] a do ,,Loun vzóm" [t. str. 709] vysvítá, že také v Chrudimi
a v Lounech Bratí vzením byli pokutováni.

-) I\Iám za to, že teba ísti: .biskup na Morav' t. Tas. Bratr upálený
v echách jest nejspíše Šimon, o kterém viz Sepsání malé strany. [Podle

výpisu nejstarších sbor bratrských, jejž vyd. Goll pi Spisku Víta z Krupé
proti Bratím ve Zpr. kr. spol. nauk 1878, 1G9 byl na l'odbradech upálen
bratr Šimon Sladovník z Vinaí-ic. Bratr na Morav upálený, podle Sepsání
malé stranv Jakub Chulava, slul podle Krasonického Jakub Sválenský ; viz

Bidlo 699]

10*
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kláštee v Tebíi oblehli. I nechavše Bratí, musil každý pán
s svým lidem jeti retovati syna králova."*) — Tamtéž: (Když
Vladislav dosedl), ..všichni vzové , . . propuštni, až i Michal
z Mostského hradu." (Sr. o Michalovi též ve spise Krasonického
proti Caherovi. [. . M. 1878, 393 ; srov. i jeho spis ,,0 uených"
1. 10b, kde se praví, že Michal ,,na Mostském hrad u vži sedl,
zdá mi se pldruhého lét i pltetího." Viz též Blahoslava
,,0 pvodu", str. 25. Ve

,
.Výslechu Bratí na Kladsku" r. 1480

(. 40*) se praví o Michalovi, že ,,prohacsecta [t. Jednotu] captivus
sedit per quatuor annos."])

Sepsání malé strany: ,,Bratr Jakub Chulava z Moravy sedl
na Výškov v žalái ti léta a potom upálen. A když ho na smrt
vedli, mnoho dobrého mluvil i víru vyznával. A tu žena jeho
byla a dv dcery a tí synové. Tehdy ekli jemu ouedníci: ,Milý

Jakube! Rozpome se na svou vrnou manželku i na své milé
a krásné dti . . . Jediné ekni, že zlý knz mže tolik jako dobrý.'
Tehdy Jakub ekl: ,Milí páni! Prosím vás, nepejte mi toho,
abych já proti svému milému P. Ježíšovi mluvil, neb jest on tak
povdl, že nemž zlé devo dobrého ovotce initi.' A uprosiv
sob chvilku k modlení, pomodliv se i šel a dokonal život svj.
Potom bratra Simona vsadili na Podbradech do vzení, i sedl
tam rok, a potom jej upálili . . . Také ve Skuti jali pt bratrv
a vsadili je do vzení a nedali jim jísti za dlouhý as, i umeli
tyi, a jeden zstal živ drahn let."

Ve spise Lukášov z r. 1527 se vypravuje, že ve Skuti
v kostele listu Rokycanovu odpírali a br. Ambrož Havránek
s jinými vsazeni na Rychmburk a tu vzeni do smrti pana
Kostky, kteréhož u Zvole zabili. (Ambrož Ha\Tánek se jme-
noval nejspíše ten Bratr, jenž na živu zstal.)

O bratru Matji Dolanském od Zátce zmiuj e se krátce Kraso-
nický [. . M. 1878, 400], že ,,sedl u vzení poád za deset let".

[Srov. citát z Cedulí br. Šimona z r. 1507 u Bidla 599.] — Širší

vypravování o nm se nejprve vyskytují [v spise Blahoslavov
,,0 pvodu", str. 24 a podle nho] u Cameraria. Ml prý ve snách
vidní vštící smrt Rokycanovu a hned potom královu. Podle
[Blahoslava a] Cameraria se octl Dolanský ve vazb dvakráte,
nejprve na 6 let, potom na 3^4 léta.

1) Sr. Pal. IV., 2, str. 434 o snme Benešovském r. 1468 dle Jaíeta-
Zprá'» a tato nezdá se dosti bezpená.



v. Slyšení r. 1473 a 1478. — Valdenští z Branibor. —
Sthování do Multan. — Cesta do krajin východních.

Klidnjší doba, která Jednot v echách smrtí krále Jiího

a nastoupením nového panovníka nastala, mla dlouho potrvati,

akoli nebezpeí nového pronásledování ani potom nezmizelo

docela.

Na snme Benešovském r. 1473 jednáno též o ,,Pikartech",

Snesení, které se tu stalo, podrobnji neznáme, víme jen, že se

obracelo zvlášt proti správcm Jednoty. Mli bezpochyby

jímáni a ve vazb držáni býti. Jakož pak na snme královna

Johanna, vdova Jiího, vynikající zaujímala místo, plynulo ono

snesení, jak se zdá, ne tak z nepátelského smýšlení proti Bratím
pi snmovnících, j ako z povolnosti k pání j ej ímu. Byla královna

ode dávna protivnicí Bratí, i stála o to, by také za nové vlády

zíistaly v platnosti zásady, kterými se ídil nkdy manžel její.

Jestliže snesení snmu Benešovského Bratím nových nesnází

nepineslo •—-aspo se o niem nedovídáme — lze si to nejlépe

tím vysvthti, že Jednot mezi panstvem píznivcv a ochráncv
pibývalo. Jich piinním nejspíše se dostalo konen Bratím,
o od let stáli, slyšení veejného ili kolloquia s mistry Pražskými.

Odbývalo se hned r. 1473. Jednotu zastupoval Michal a jiný bratr,

Jaroš jménem. Slyšením, jak obyejn, strany protivné se nesblí-

žily: spíše se rozdíly, které mezi nima byly, uritji vj^sloveny

byvše, piostily.

Rok 1476 pinesl Jednot dosti vážné nebezpeí, když proti ní

povstal nestoudný lhá Jan Ležka, vydávající se za nkdejšího

lena Jednoty, jehož výpovdi Bratí z pikartství v nejhorším
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slova smyslu nakly. Avšak vypravování jeho bylo tak nesmyslné,

že diviti se jest, že mezi knžími strany podobojí se našli tací,

kteí dovolili, aby veejn v kostelích ped lidem shromáždným,
jako se stalo v Mladé Boleslavi a v Hradci Králové, nechutné

smyšlenky a lži své pednášel.

Vystoupení Ležkovo nemlo však dále nepíjemných ná-

sledkv. Než v Bratích samých zase vzbuzeno pání po veejném
slyšení, akoli sotva práv proto, by proti Ležkovi se hájili — neb

také obrany vlastn ani teba nebylo — nýbrž že od mistrv
Pražských Bratím rozliné výitky inny a stále opakovány,

zvlášt ty, které již za Rokycany byly slýchány.

Byli to zase píznivci Jednoty mezi pány, kteí Bratím
r. 1478 na základ snesení snmovního (Palackého Diiny V. 1, 170)

sj ednali veejné slyšení i rozmluvu nábožen-
skou v kolleji Karlov ízením Václava Korandy,
pedstaveného konsistoe podobojí, rovnž horlivého obránce

kalicha jako protivníka Jednoty. Z Jednoty posláni k slyšení vedle

Michala bratr Jan Chelický a bakalá Prokop z Jindichova
Hradce.

Výslech a hádání týkaly se pedevším toho, o od desíti let

byl spor. Bratí hájili svého ádu knžského, zavrhujíce tím

netoliko knžstvo církevní vbec, ale také strany podobojí. Než
i mezi svými jen toho za pravého knze uznávali, jenž by híchu
smrtelného prost byl. Proti tomu misti úad knžský za nezávislý

na mravní jakosti knze pokládali, jenom tolik pipouštjíce, že

by vící zlého knze, kdyby k pokárání svých pedstavených
se nepolepšil, vzdalovati se mli, aby tím spíše chyby své poznal

a odložil. Akoh pak s Bratími ,,knžství ímského" nezavrhovali,

pece se nehlásili ani oni bez výminky k poslušenství církve a zvlášt

papeže. ,,A protož iekáme," teme ve spise mistr pozdji vy-

daném, ,,že papeže sluší poslúchati, když nebrání púhého dobrého

initi a když nevelí púhého zlého páchati" — k ,,púhému do-

brému " také a zvlášt pijímání podobojí poítajíce, ano ,,ne-

ústupn odpírati rozdávati z kalicha" pímo za kacíství vyhla-

šujíce. Jest patrno, že misti s Bratími v odporu proti církvi do

jisté míry se shodovali.

Pi eucharistii objevily se známé rozdíly zase. Mimo to

rozmlouváno též o nkterých zvláštnostech bratrských, které
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sice zcela neznámy nebyly, kterým však dosud mén pozornosti

se vnovalo.

Jestliže Bratí od církve úpln se oddlili, její rád knžský

zavrhujíce a od knze „ímského svcení", i kdyby mravn

dobrý byl, svátostí nepijímajíce, mohli snadno také k tomu

mínní dospti, že svátosti od knží ádu církevního udílené vbec

jsou neplatné. Proto Michal staré knžství svoje složiv, nové

podle ádu bratrského pijal. Než on mistrm dále se piznal,

že také podruhé ktén byl; rovnž Prokop. Optování ktu mezi

Bratími zaízeno býti nemohlo ped založením vlastního ádu

knžského, tedy nejdíve od r. 1467 zaínaje. Co o Michalovi,

platí nejspíše též o všech starších lenech Jednoty a potom o všech

nov se hlásících. U laikv kest optován, u knží kest i svcení

na knze. Za druhý kest to Bratí nepoítali, když první kest za

neplatný a jalový pokládali. Proto také námitek, jim r. 1478 pi

rozmluv od mistrv inných, za dostatené neuznali. V jiné

vci však mimo obyej jedna strana k povolnosti se nachýlila.

Objevilo se totiž pi rozmluv r. 1478, což, jak se zdá, dosud mén

známo bylo, že Bratí sice krtu dítek vbec nezavrhovali, než

že Jednota rodim na vli zstavovala jej odložiti, až by dít

k rozumu pišlo, poítajíc kest dtí k tm vcem, ve kterých

jednotlivcm svoboda se propouští. Mohli si Bratí tak vésti,

ježto podle jich víry dítky zemelé beze ktu pece spasení dochá-

zely „podle vyvolení". Jestli misti proti tomu tvrdili, že nemluv-

átka beze ktu zemelá spasena nebudou. Bratí v té vci sotva

jim za pravdu dávali. Ale jiné dvody zdály se jim dobrými,

a proto kest dtí v Jednot stal se obyejem ne-li bez výjimky

obecným, pece pravidelným.

Mimo tento nevelký ústupek rozmluva nkolik dní trvající

zstala bez výsledku. K nové rozmluv náboženské do konce

století již nepišlo, akoU o deset let pozdji (1488) se ob strany

k ní chystaly. (Palackého D. V. 1, str. 275—277.)

Bylo vypravováno, že v téže dob, jako Bratí, také jich

pátelé Valdenští v Rakousích pronásledováni byli. O jich

pozdjších osudech nic spolehlivého neslyšíme. Jako hnutí hu-

sitské vbec, tak vznik Jednoty také u Valdenských ve vzdále-

njších krajinách bydlících pozornost vzbuzoval. Zejména to

platí o Valdenských v Braniborsku, kde podobn jako Biatí
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V echách mli své píznivce a ochránce. Avšak práv styk, ve

který Valdenští s Bratími vstoupili, vzbudil proti nim pronásle-

dování. Dva Valdenští totiž vrátili se ze své návštvy v echách
s listem od Bratí jich spoluvrcm daným a k jich pouení a po-

vzbuzení sepsaným. List dostal se do rukou knží. I nastalo

Valdenským v Braniborsku pronásledování kruté. Nkolik Val-

denských upáleno, mužv i žen, mezi nimi též Petr emesla tkalcov-

ského, jeden z tch, kteí Bratí v echách byli vyhledali. Stalo

se to r. 1480.

Jest domnnka velice podobná (Gindely I, 61), že s tmito

událostmi souvisí cesta, na kterou se vydali nkteí vynikající

lenové Jednoty Michal, Prokop z Jindichova Hradce, Jan

Táborský a Tomáš z Lanškrouna, národností Nmec, jazyka

eského však mocný.^) Nevíme, zdali mli Valdenské jen navští-

viti, i zdali ]iž úmysl byl do ech je pevésti, když jim v Brani-

borsku úplné vyhlazení hrozilo. Avšak cesta Bratí se nezdaila.

V Kladšt byli zastaveni, vyslýcháni a k návratu pinuceni. Než

jeden z nich, Tomáš, dospl pece ke konci cesty, i pišel do Brani-

borska a byl vdcem tch, kteí do ech a do Moravy se pest-
hovali. K bytu vybrány jim krajiny v echách Lanškrounská,

kde statky drželi píznivci Jednoty páni Kostkové z Postupic,

na Morav Fulnecká, ob nmecké, tak že Valdenští v novém do-

mov národnost svou zachovali, než tak, že pistoupivše k Jednot,

zvláštních obcí náboženských netvoili. I lze se domnívati, že

mezi vysthovalci Fulneckými, kteí ve století XVIII. ke vzniku

nynjší Jednoty bratrské pispli, nacházeli se též potomci Val-

denských, kteí v dob, o které vypravujeme, na Morav útulek

našli.

Pijetí Valdenských do Fulnecká svdí, že také v Morav
pod Matiášem Bratím píznivjší pomry byly nastaly. Avšak

ke konci vlády jeho vydán rozkaz, aby se ze zem vysthovali.

I nezbylo než poslechnouti. K snesení Jednoty neb správc jejích

za nový domov vybrány Bratím Mul taný, aby pohromad
zstávajíce, v cizin nezanikli. Nkterý poet jich, majebr. Miku-

láše Slánského za vdce, již byl odešel, když píznivci Jednoty mezi

panstvem Vilém z Pernštejna a Ctibor z Cimburka krále pimli,

») [Srov. Výslech Bratí na Kladsku r. 1480 otištný GoUem, Nkteré
prameny k nábož. dj. v XV. stol., Vstn. u. spol. 1895.]
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Že rozkaz na ten as staven se slibem, bude-li obnoven, že Bratím

rok naped ohlášeno bude, bezpochyby aby se vyprodati mohli.

Zdá se, že se to zbhlo r. 1488. Po dvou letech král Matiáš zemel.

Bratí z Multan nevrátili se ihned. Jednota poslala k nim Eliáše

z Chenovic, aby ješt vykali, a teprve když jistota byla, že za

nové vlády nastávají pomry tak výhodné, jako již v echách

byly, povolala — urit kterého roku nevíme — své vysthovalce

nazpt.

Slyšeli jsme prve, že Bratí již v té dob, kdy Jednota po-

vstávala, ohKželi se po svt po kesanech pravých a zkázou

nedotknutých. Jako u husit vbec, od Jeronýma Pražského za-

ínaje, asem se probouzely sympathie k církvi ecké — jen tolik

lze íci, kdežto spatovati v hnutí husitském jakési znovuzrození

pravoslaví není než pelud neb tendenní klamání sebe i jiných —
tak i Bratí všímali si netoliko církve ecké, nýbrž církví

východních vbec pod ímem nestojících. Když sami od

církve úpln se oddHli a Jednotu svou církevn sestroj iU, tak

že již sama sob staiti mohla, i potom hájili se proti výtce jim

asto inné, že by proto všecky kesany k nim nepatící

zatracovali, hlásíce se vždy k uení, že církví ve vlastním

smyslu nemá se rozumti njaká jednota uritá, než soubor všech

pravých kesanv.
Avšak tento ideální pojem církve, teba je povznášel, pece

jich neuspokojoval úplné. Jako své vlastní Jednot dali církevní

ústrojí, tak douíah nalézti nkde ve svt píbuzné jednoty jiné,

církevn zízené, a s tmi ve styky vstoupiti si páli. Akoli pak

to, co kdysi o církvích východních byli doslechli, jich neuspokojilo,

pece ješt jednou k tm stranám svta svj zrak obrátili. A ne-

mýlím-li se, popud k tomu pišel odtud, že vysthovalci moravští

svj bezdný pobyt v Multanech mezi kesany vyznání eckého

mli.

Náklad na cestu Bratí do krajin východních nesl píznivec

Jednoty Bohuš Kostka z Postupic, který také od Vladislava,

tehdy již také krále Uherského, Bratím potebných listv pr-

vodních vyprosil. Vybráni jsou k cest Lukáš z Prahy, Kašpar

nkdy Valdenský z Braniborska vysthovalý, Mareš Kokovec

a Martin Kabátník, mšan Litomyšlský, kteížto nastoupivše

cestu v beznu I4!)l nejprve do Multan se odebrali — jak za to
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míti lze proto, že tam spolubrati jich vysthovalí ješté zstávali—
pak spolen do Caihradu se vydavše, odtud rznými stranami

se rozjeli. Kokovec do Ruska odešel, Lukáš a Kašpar procestovali

krajiny poloostrova Balkánského, Kabátník navštívil Malou Asii,

Palestýnua Egypt, vlastního a posledního konce své cesty, ,,zem

popa Jana", nedosáhnuv. Jen o jeho putování, z kterého se

v listopadu 1492 vrátil, máme zprávy podrobné v cestopise pozdji

podle jeho vypravování složeném, který se však jen na zevnjší

prbh cesty obmezuje.^) Zisku Jednot tato návštva církví vý-

chodních žádného nepinesla. Tak aspo se domnívati lze podle

mlení pramenv i podle nkterých narážek ve spisech br. Lukáše

Pražského. Jestliže on konen dospl k pesvdení, že obnovení

církve v Jednot bratrské se stalo a že Jednota nemá emu od j iných

se uiti, vyslovuje tím sice výsledek zkušeností dlouholetých, ke

kterým však tato cesta do krajin východních také patila.

Doklady a dodatky.

Snem Benešovský r. 1473. Ze na tomto snme njaké snesení

oBratích se stalo, nevychází na jevo ze zápisu snmovního (Arch.

. IV, 465), nýbrž z nadpisu listu bratrského Johann a stavm
království eského ,,z píiny snmu Benešovského, na nmž
uloženo a usouzeno bylo zprávce Jednoty kaziti". Sr. v textu

listu samého: ,,A jakož zapsání sme slyšeli a tli snmu Benešov-
ského, kteréž v prvním artikuli dotýe se Pikartuov ..." [Viz též

Bidlo pedml. 135.] Letopoet 1474 v nadpisu myln položen,

nebo když list vydán, Bratím ješt slyšení žádné dáno nebylo.

První slyšení Bratí za krále Vladislava klade se v list mistrv
z r. 1475 (. 37) do r. 1473. — Zpráva v pozdjších spisech se vy-

skytující (ponejprv v tak zv. Blahoslavov Historii: ,,zde jeden

pán se Bratí zastal a králové pímo ekl, že v hrdlo lže") , že Johanna
snesení snmu Benešovského zpsobila, potvrzuje se nadpisem
doteného listu bratrského jí a stavm svdícího. Sr. list Tmv
p. Albrechtovi ze Šternberka: ,,Po smrti krále Jiího jeho králová

Johanka znamenitý snm uinila u Hory a pede všemi vcmi
o Bratích nejprv zmínku uinila, aby . . . Pikarty neb spálili

neb z království vyhnah. I vyhnal ji pánBh skrze smrt z krá-

lovství eského prve nežli Bratí."
Slyšení r. 1473. — O letopotu v. svrchu. — O br. Jarošovi

nachází se zmínka v seznamu zboru otištném [Gollem pi Spisku

1) [Martina Kabátníka Cestu z ech do Jerusalema a Kaira vydal
podle rukopisu kapitulního Just. Prášek r. 1894.]
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Víta z Krupé proti Bratím] ve Zprávách o zasedáních Spolenosti

nauk 1878, str. 16:
,,
Jaroš pod Stranovém v mlejn. A ten jest

pokladník všech zbírek." Sr. též odpovd bratrskou na vyznání

Jana Ležky (tamtéž).

O Ležkovi, jehož Jafet sladovníkem nazývá, v. zvlášt Spisek

Víta z Krupé ve Zprávách atd. (1878). Dle bratrské odpovdi
Bratrem nikdy nebyl. On sám o sob vyznával, že byl „mezi
Bratrími 2 lét na vzkušení". A potom prý byl — apoštolem

sedm let.

Slyšeni r. 1478. Jak se skonilo, vypravuje se v Odpovdi
bratrské . 39:

,,
Jakož vám to muož v pamti býti, kterak když

ste tli ty duovody, jimiž ste na nás dovodili, že bychom bloudili,

žádali sme vás beze vší lsti, abyste nám ty duovody napsaný
dali, a my abychom je Bratím, od nichž sme posláni byli, donesli

a ohledajíce, jak bychom se pi tom chtli míti, abychom to vám
psaním aneb osobn, vrátíce se, známo uinili. A toho se vám
uiniti nezdálo ..." [Bidlo 483.]

Optování ktu. První narážku, teba ne zcela zjevnou, na-

cházím již ve tvrtém psaní Rokycanov: ,,Knžie vrní mají

ktíti ty, ktož vie v P. Krista a nauení pijímají skrze zprávu
apoštolskú od posluov Kristových skrze slovo božie, a to podlé

dobrého svdomie dokazovánie viery, kterúž v srdci mají a ústy

vyznávají ... A knz má slova mluviti, jakož zachovávali v první

církvi ... A tak má vodu obliti a viti i knz i ti, ktož se ktie
že tak vru oisuje srdce jich (t. knz s\Tchovaný Kristus), dá-

vaje jim Ducha svatého. Tak držieme o ktu první církve, ješto

se ktili z Ziduov i z pohanuov, kteréž navedli k víe a nauiU:
i v tento as muož býti." [Bidlo 40.] — Gindely (I, 36) ve svém vy-

pravování o synod ve Lhotce i. 1467 praví: ,,Der erste Akt,

den die neue Gemeinde vornahm, war die feierliché Wiedertauíe
aller Anwesenden." Výslovného svdect\'í o tom nikde nemáme,
ale možná, že se tak stalo. —Rokycana v list proti Bratím r. 1468

vydaném (. 16) kára je, že ,,lidi došlé k rozumu podruhé ktie
pi viee kesanské", emuž mohlo rozumno býti, jako by Bratí
v slovném slova smyslu kest optovali, t. j . dvakráte ktili. Bratí,

kteí si v té vci podobn vedli, jako ti, kdo v prvých stoletích

kesanských kest od kacíe pijatý za neplatný mli, proti tako-

vému výkladu se hájí v Odpovdi z r. 1470 (. 21) takto: ,,Ale

i to my také držíme, že kest, když se ádn dje v úastnosti
smrti Kristovy, nemá optován býti ; by se pak pihodilo, že by ten

poktný upadl v nkterý hích, nemá podruhé ktn býti, ale po-

kání initi, chce-li spasen býti. Než když se pak dje kest v ne-

jistot a nezachovává se pi nm rád od P. Krista ustavený a od
apoštoluov vysvdený, a lidé to poznajíce, i pochybí o tom ktu,
který sou v nejistot pijali, i nemohou víry míti, by v pravd
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ktni byli, a vážíce sob rozkázání P. Kiista i poktili by se

podlé píkladuo prvních kesanuov vrných, není to blud ani

odporné víe kesanské, neb není proti Písmu svatému. Neb,
bychom mohli tak smysliti a tak viti, jakož knží na kázaniech
praví a lid mnohý tak drží, že by nejhorší knží i kacíi mohli ktem
a jinými svátostmi posluhovati užiten lidem k spasení, ktíce
se po nich, uinili bychom proti víe své . . . Žádný by se neml
dáti ktíti ani dítte nésti ke ktu knzi, o nmž by vdl, že jest

v bludu aneb v híchu smrtedlném. Než kdyby lovk beze
lsti nevdl, již jemu staí víra obecná církve svaté, neb Kristus
ktí v Duchu svatém; než ktož by vda inil, uinil by proti víe
a tak nepijme pravdy ktu" [Bidlo 501.] Tím zárove patrno,

ím se Bratí od pozdjších Anabaptist liší, kteí kest proto
optovali, že kest dtí za\Thovali. Bratí sami ve svých spisech

kest dti pijímají
; jich zástupcm pi rozmluv r. 1478 se však

klade v ,,Obran viery" v ústa \yznkm: dítek nemluvátek ne-

ktíme, až když pijdou k lozumu. Vysvtliti se nejlépe tento

odpor dá tím, že Bratím kest dtí patil mezi adiaphora* (Sr.

Václav Koranda v listé Janu Kostkovi: ,,Vyznali, že dítky ktny
nemají býti, pravíce, že nauení nepijímají. A že to ješt mají
v soudu." [Truhlá Man. 35.]) — Optování ktu pestalo u Bratí
teprve v 16. století. O ktu dtí se dosti nepízniv vyslovuje

ješt spis ,,0 píinách odjilení" z r. 1496 (. 43). Podobn ,,Psaní
o dovrnosti" (. 42). Že by však Bratí kdy dítky v Jednot
poktné byli pektívali neb po druhé ktili (A. Lenz v C. . M.
1885, str. 81), jest mylná domnnka. Ovšem pektívali ty, kdo
mimo Jednotu v dtství kest byli pijali. Bratí vždy právem se

svého stanoviska o sob íci mohli, že ,,nikdy znovu nektili",

protože kest církevní za neplatný pokládali. [Srov. Výslech
Bratí na Kladsku (. 40*), str. 7: ,,Item prius baptisatos in

ecclesia Romana vel in quacunque alia secta, si veniunt ad
unionem eorum ^et habent conscienciam de priori baptismo,
petentes baptizan, rebaptizant ..." Viz také J. Míiller, Die Ge-
meindeverfassung der bohm. Bruder (Monatsh. d. Comeniusg.
V. 1896, str. 156).]

Valdenští do Braniborska se podle Blahoslavovy Summy vy-
sthovali z Rakous, odkud by je bylo pronásledování vypudilo.

Ale zdá se, že to Blahoslav ze svého pidal. V Braniborsku Val-

denští již pedtím byli, jako také v Summ se praví. O nich zmi-

uje se též Mikuláš Tempelfeld ve svém traktátu proti Jiímu
(vyd. Loserthem) takto: ,,Quidam dignitatem sacerdotis et pro-

bitatem laici quoad consecracionem et sacramentorum dispensa-

cionem equiparant, quod est heresis. Huius heresis evidencia

patet ex gestis et practisatis isto anno (1458) in opido Berlyn . . .,

ubi iudicabatur ad ignem quidam hereticus illius terre, qui
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irreducibiliter asseruit se ordinatum in sacerdotem per impo-

sicionem manuum cuiusdam Friderici laici sutoris morantis in

Satcz Pragensis diocesis magisti sui, nec quovis módo potuit

ad revocandum illum errorem reduci." (Sr. J. Truhlá O život

a spisech bosáka Jana Vodanského, . . M. 1884, 540.) [Srov.

W. Wattenbach, Uber Ketzergerichte in Pommern und der

Mark Brandenburg (Abhandl. Berl. Akad. 1886) a 3. kapitolu

rozpravy o Valdenských doleji otištné. .Fridericus laicus",

o nmž se tu mluví, je Friedrich Reiser, kací od nho svcený

Matyáš Hagen.]
,,Psaní Bratí starších z Cech do Moldavy" (A. V. 1. 36o)

má datum: ,,ped Zofií 1494". Ale v nm samém teme: ,,Po-

trvejte ješt v tch krajinácli, až zvíme, jak tu (t. v Morav)

s námi nakládati budou" — což se nejlépe hodí k r. 1491.

[Proti tomu Palmov I. 1, 194.]

Jiné doklady viz v poznámkách k Blahoslavov Summ
(Quellen und Untersuchungen I, 121).

Lukáš ve spise ,,Obnoveni církve": ,,A] já phžil sem se do

Turek a do Valach a nic sem nezpuosobil, než sám pán Bh z mi-

losti (z) velikých nebezpeenství vytrhovati ráil, naež nyní

mysleti mi hrozno ... A Bratí pe mistry stáU i ped bosáky

a knížetem na Kladšt, nic nezjednah. Též stáU ped králeni

Uherským Matyášem, tu nezjednah než vej poved jeho z království

jeho, z markrabství Moravského, a z té píiny brah se do Valach,

a potom zastaveno týmž králem a dáno znáti, když by dal naped
vdti rok, aby mu se pre braU." — Knížetem mínn nejspíše

Jindich Miinsterberský. Sr. Rukov II. 150. [To potvrzuje

Výslech Bratí na Kladsku r. 1480 (. 40*).]



VI. spory v Jednot. — Menší strana Bratí. .

Br. eho dožil se klidnjších let nového krále, polského

Vladislava. Zdá se, že i v posledních letech svých dostavoval

se tam, kde jeho pítomnost žádoucí neb potebná byla, oby-

ejný pi tom byt maje v Brandýse nad Orlicí. Zde zemel dne

12. srpna 1474 a pochován na Orlíku, proti hradu Brandýskému

na druhé stran eky. Jako proroci starého Zákona pohben ve

hrob skalním. Byl vlastním pvodcem, zal- ladatelem a prvním

organisátorem Jednoty i patriarchou jejím, jak se v pozdjších

spisech bratrských nazývá. Zásady, kterými se pi tom ídil,

nebyly jemu prvotn vlastní. Pijal je od Petra Chelického.

K energii myšlénky pistoupila energie inu. Tím práv br. eho
vyniká, že celá osobnost jeho stála ve služb úkolu, kterému se byl

vnoval. Pro sebe v Jednot neuril žádného výteného místa,

nežádal žádného zvláštního úadu neb dstojenství: u pozdjších

se mu nedostalo ani pamti dosti vdné; než dobhlo století 15.,

Jednota se ho odekla sama.

Dílo své. Jednotu, br. eho také pérem hájiti dovedl. Spisy

jeho byly odkazem jí zstaveným. A Ize-li víru dáti pramenu, který

ani souasným ani dosti nestranným není, pijala Jednota od nho
ješt jiný odkaz. ,,Napomínaje — prý — onen dobrý a svatý

eho na smrtedlné posteli bratra Matje, toto mu za výstrahu

zstavil, aby lidi uené na péi ml." Spoívá-li tato vzpomínka

na zakladatele Jednoty na pravd, nemohh tím mínni býti lidé

literního vzdlá-.n vbec, kterého eho sám prost nebyl, nýbrž

výstraha se týkala spíše uených theolog z povolání, kteí by

budoucn k Jednot se pihlásili, jako také u Chelického pozo-

rujeme nechut k tm, kdo na vysokých školách stupv a hodností
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nabývali. Varující hlas ehoe by byl ml do sebe cosi pro-

rockého.

Prameny naše nestaí, bychom vyšetili, ani jak veliký byl

poet Bratí vbec, ani — mimo nkteré — kteí vynikající le-

nové v dob, kdy br. eho zemel, k Jednot náleželi, zejména

k otázce, jakým postupem asovým mužové uení, na vysokých

školách graduovaní, k ní pibývali, odpovd dáti lze jen pibližnou.

O Prokopovi z Jindichova Hradce, který již

r. 1467 bakaláství došel, bezpená zpráva v djinách Jednoty

se nevyskytuje dííve, než r. 1478; byl tehdy úastníkem slyšení

v Praze konaného. Od které doby k Jednot náležel, nevíme jist,

ani co jej k ní vábilo a do ní uvedlo.^)

Lépe zpraveni jsme o br. Lukášovi z Prahy vypra-

vováním jeho samého,2) které takto zní: ,,Mohu to íci: dív,

než sem Bratí poznal, slyše i ta písma o pravd, pravil sem,

že konen Bh své má vždy nkde; a by jich nebylo, musih

bychom zahynouti. A potom z píiny kázání jednoho knze

v Praze, kázání o zavedení i o pravd, dodány mi byly knihy Petra

Chelického, v nichž sem pilností velikou známosti její hledal.

A když sem poznal o ní, drahn tak mi se tehdy vidlo, což potom

dosti málo a nedostatené bylo: však sem té pravdy z toho sv-

dectví . . . kde by v kterém hdu byla, nepoznal. A z toho sem

v zámutku velikém byl, prav sob žalostn: což mi do té pravdy,

když jí nevím, kde by v lidech k^rých byla, s nimiž bych jí užíval.

A potom ptaje se na tom, kterýž mi knih Petrových dodal, kterýž

potom i se mnou vyšel k Bratím, vdl-li by on jaké Hdi bHzké

pravdy té, prav, že bych rád jich dojíti chtl, by pak i za moem
byh, šel bych, neb vím, že má Bh své lidi pravdy: a on boje se

mne, i pokrýval toho pede mnou ; až po tetí upím prošen sa

velmi, aby se mne nic nebál, že v žádné lsti ani chytrosti k nmu
nejdu, ale v pravé sprostnosti, cht rád spasen b^^ti, i vida mou
sprostnost, avšak ožahav poal mi o tomto lidu potupném praviti

a kde bych jeho vdce a pstouny mé: naleznouti. A já uslyšav

o poli s radostí náramnou, nadje se tu pokladu skrytého, ale ceny

1) [Ze slov Krasonického v spise ,,0 uených", (v. níže), že br. eho
byl rád ueným a moudrým Bratím, ,,jakož Prokopa a jiné", dlužno sou-

diti, že Prokop byl lenem Jednotv již za br. ehoe]
») Ve spise ,,0 obnovení církve" (rkp. univ. XVII.. E. 31, 1. 54b).

Srovn. F. Schulz v Osvt V., 43.
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neznaje, íekl sem:
, Já pjdu a zkusím.' A když mi listové bratrští

dodáni a spisové jich dív, než sem šel, ty sem s milostí pijal

a v jakés víc dovrnosti nežli rozumu. A o miohé prve konce

sem ml nesnáze, než sem Bratí došel. I bral sem se s náramnými

pokušeními a ptkami k Bratím. Nejprv abych seznámil a opatil,

kdež se mnou a já s nimi o nic nesnáze nemli. A potom podruhé,

prodav vše, šel sem kupovat pole toho,^) já maje za to jako hlupec

nerozumný, že ihned pijda mezi lid boží, budu znáti i požívati

hojné pravdy dostaten, sed svrchu na poli nad pokladem

skrytým. Nalit mi tu teprv Bh ukázal mou nemoudrost, chudobu

i psotu nuznou, abych tepruv nouzí spasení veden jsa, pokladv
základních vcí skrze pomoc služebnou a modlitbu víry v pokání

hledal dojíti, a perly potom pravdy nadje hledati sem musil

s mnohou bolestí a prací. A co mne potkávalo potom, toho psáti

nemíním, abych snad místo pomoci nepekazil."

Z Lukášova vypravování patrno, že v nm, jak se Bratrem

stal, opakuje se píbh, kterým Jednota sama vznikla. Kazatel,

jehož slova na Lukáše podobný mla úinek jako kázání Roky-

canovo na posluchae jeho, jest snad onen horlivý kališník, knz
Michal, rodem Polák, dlouhým pobytem ve vlasti naší poeštlý,

ke konci života svého fará u sv. Jiljí a nejznamenitjší kazatel

strany pod obojí (v. Palackého Dj. V, 1, 201 sld.), jehož poslední

osudy, chorobu a úmrtí ve vzení Karlštejnském r. 1480 dojemn
vylíil souasník jeho a spoluvze, fará Václav Slana.^) Rok po

smrti Michalov (1481) stal se Lukáš bakaláem a již v nejbližších

nejspíše letech vstoupil do Jednoty, zárove s tím pítelem, který

ho nejprve s Chelického spisy seznámil, a jsa sám již pítelem

Bratí, Lukášovi cestu, kterou se s ním také sám ubíral, ukázal.

Byl to též muž uený, kollegiát Vojtch. S Lukášem

zárove neb pozdji lenem Jednoty se stal starší bratr jeho

Jan, píjmím erný, pozdji proslulý léka. A podobn
jako Vojtch Lukáše, tak Lukáš sám získal Jednot jiného muže

ueného, Vavince Krasonického, bakaláe od r. 1479.

Zajímávo jest, že i jemu touž cestou bráti se bylo jako Lukášovi.^)

1) Podle známé paraboly evangelické.
2) [Staí letopisové 503—9. Srov. Tomek X., 16.]

3) V. spis jeho proti Caherovi [v. . . M. 1878, str. 399. Citát
viz výše na str. 3 v pozn. 2. Podrobnji o svém pestupu k Bratím vy-
pravuje Krasonický v psaní Tebískému farái Janovi z r. 1519 (rkps.
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Narozen a vychován byv v stran podobojí, kázáním knží —
mezi nimi, jak se zdá, též Michala Poláka — byl utvrzen v odporu

proti církvi, ale poznal také neshodu, která v tom záležela, že ti

knží, kteí proti církvi kázah, s ní ve spojení zstávali a od jejích

biskupv svcení pijímali. Takovou cestou Vavinec sám knžství

došel. Rozhodný obrat zpsobily v nm teprve spisy Chelického,

z nichž Vavinec nejprve Postillu seznal, maje ji za dílo Husovo.

Pod jeho jménem tato a snad i nkteré jiné spisy Petrovy rozší-

eny byly. ,,A mluvení mívaje s nkterými mistry a jinými uenými

lidmi," vjrpravuje Krasonický sám, br. Lukáše pi tom zejména

nepipomínaje, ,,kteíž byli svdomí Bratí, i schválih mi je, že na

n knží mnoho klamají, a veleli mi a radili, abych šel k nim a zkusil

jich." A tak se stalo. Krasonický sám byl pak prvodcem do

Jednoty mistru Havlovi, potomnímu zakladateh školství

bratrského.

Mužem ueným, a stupn žádného na vysokých školách

mus. V. F 41. 1. 336b násl.). Pisthovav se brzy pc r. 1482 jako mladý

knz pod obojí do Betléma, ,,docházel sem zprávy od bakaláe Matouše

notaria a od dvou mistr, kteíž všickni bydleli u Betléma, od mistra Vikto-

rina z Chrudim a mistra Jakuba Stíbrského, kteíž mne zpravovali o za-

vedení, a zvlášt Matouš, knih mi dodávali Petra Chelického a chválili

mi Bratí ... Až se M. Jakub chystal do Litomyšle na pstruliy, mne po-

bízeje také. a já když jsem se pipravil, tedy on se zrazil, a já sem sám

šel, málo vda, co je u Bratí, než toUko chválení. A pobyv s nimi. poznal

sem lidi upímé a sprostné . . a zlíbili se mi a již nyní ovšem ... A Brati

v drahném asu vidouce mou upímnost..., tázali se mne.... chtl-li

bych jakým služebníkem v Jednot bratrské býti? . . . Tázali se více.

chtl-li bych knzem býti, a já všemu sem povoloval... I ekli: ,Již si

pijat za knze v této Jednot.' A byl jeden biskup bratr Eliáš a druhý

starší bratr. I uvedli mne k jiným shromáždným a tu oznámili, že sem

pijat za knze i s druhým ímského svcení ..." A v spise ,,0 uených"

(ibid 1. I3a) Krasonický, vypoítávaje ,,postranní" pátele a pomocníky-

Bratí, praví: , ,ítem dva misti pražská, M Jakub Stibrský a M. Viktorvm,

sprATi i mn radil a pomáhal k Bratím, totiž Viktorýn a potom pánem

uinn a v Brandejse chtl rolí kupovati a živiti se; naposledy uind se

nepítelem bratrskvm pro Rendle, že v soudu zemském pemožen o Bole-

slav i o Brandejs. ' Ten sprvu chválí Bratí i s doktorem lékaem Habro-

vým synem, oba tam zsteli. Druhv. totiž M. Jakub Stibrský. u veliké

kolleji toho asu byl za staršího, uil se i jiné pohanskému umní .... potom

a mezitím oddal se ku písmm svatým ... a jiné spisy doktor kesanských

etl, a zvlášt Jana doktora evangelíka v Englickém království (t. Viklefa)

a byl dokonalý pítel bratrský .... kteréhož po smrti ohlásili za Pikharta.

Opt byl Matouš bakalá notarius a katedrál in Laudae collep;io u Betléma

a ten mi také napomáhal k Bratím, chvále je. Všichni ti ti tam (t. mimo

Jednotu) zemeli." M. Viktorin z Chrudim, o nmž so tu mhiví. je slavný

Viktorin Kornel ze Všehrd. M. Jakub Stibrský, pijmim Holub, byl r. 1497

zvolen administrátorem konsistoe podobojí a zemel 1499. Matouš no-

tarius jest osobnost odjinud neznámá.]

11
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nedošel a laikem zstával, byl též Jan Klenovský, rodem

nejspíše Moravan. On pedevším a z jmenovaných Prokop ne bez

úastenství Lukášova, který potom po nich v 16. století až do

smrti své prvním mužem Jednoty zstával, jsou pvodcové
onoho velkého pevratu, kterými ráz a povaha Jednoty na sklonku

15. století podstatn se zmnily: v uení, v organisaci a v pomru
k tomu ke všemu, co ve spisech bratrských ,,svtem" sluje.

Jak se církevní a spoleenská organisace Jednoty
bratrské na základech pi vzniku jejím položených, dále vyvíjela,

o tom známosti plné a podrobné nemáme. Co o 16. století platí,

nesmíme bez pímého neb nepímého svdectví pramenv vnášeti

hned také nazpt do 15. Ústava Jednoty v 15. století má do

sebe cosi monarchického, ano pozdjším Bratím se zdálo,

že ten, kdo v ele Jednoty stál, podobal se papeži (sr. Dekrety

202, 212).

Pvodcem této monarchické organisace byl br. eho. On

jí postavil v elo jednoho, který netoliko pednost ped ostatním

knžstvem ml, jsa biskupem t. j. ordinatorem jeho, a
jméno to jako úadní titul ani v 15. století se nevyskytuje, ale

zárove nejvyšším byl správcem Jednoty celé, jakožto ten, ,,kdo

první místo drží v moci úadu". (Srv. Gindely I, 53, 98.) Avšak

neobmezenou moc jeho nebyla. Jemu po boku stála rada, tak
zvaná ,,úzká"; výraz již v 15. století známý, který však,

jak se zdá, v té dob úadním nebyl. ^) O jejím prvním zaízení

prameny nic nám neoznamují, ani o složení za živobytí ehoova
a v nejbližší dob potom. Zdá se, že vstoupila na místo ,,starších",

které Jednota již mla, když k dovršení své organisace založením

vlastního knžstva pistoupila. Jaká byla kompetence této úzké

rady a jaký byl její pomr k biskupovi, ani toho urit vymiti
nelze. Nemžeme ani s bezpeností íci, kdo Bratí do úzké rady

— knží i laiky — povolával: ale sotva pochybovati lze, že to

bylo právo biskupovi slušící.^) A bylo-li tak, pak ovšem nemla
úzká rada vedle biskupa býti více, než jméno její v sob zavírá:

radou jeho. Avšak v té píin rozhodoval vk a osobnosti. Pokud

eho živ byl, byl on vlastní hlavou Jednoty. Matje povznesla

1) asto se praví jen
,
.Bratí", br. Matj s ,,Bratrími".

*) Srovn. Gindely I., 53. Vysvítá to ze zmn rady v dob spor a jak
se o tom spisy menší strany zmiují.
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na místo vynikající, které mu pipadlo, pedevším píze a láska,

kterou k nmu, muži mladému a nezkušenému, neb r. 1467 ítal

25 let, eho choval. Píze tato, o které i ta okolnost svdí,

že vidní ehoovo zvlášt jemu platilo, mla svj podnt také

v prostot mysli a istot mravní, kterou Matj vždy vynikal. Ale

ducha ehoova v nm nebylo. On vlastn k samostatnosti

nedospl nikdy. Pozdji i proti svému pesvdení dostával se

pod vliv jiných.^)

Nejvyšší instancí v Jednot ani biskup ani jeho rada nebyli:

nad nimi stály snmy i synody. Jaké bylo jich složení?

K synod ve Lhotce r. 1467— a jest to první snm, o kterém bhžších

zpráv se nám dostává — dostavilo se 60 úastníkv. Jakým zp-
sobem z ostatních Bratí tito zástupcové jich se vybrali, nevíme.

V djinách Jednoty obzvlášt dležitý snm Brandýský r. 1490 —
z doby od 1467—1490 v té píin nemáme žádných zpráv — byl

snm ,,všech knží, jáhnv, soudcv i pomocníkv" ,i) tedy knží

i laikv, kteí svým postavením njak nad Bratí ,,obecné" se

povznášeli. Jest to nejširší shromáždní, o kterém se dovídáme.

Také r. 1500 vypsán do Perova snm ,,knží, jáhnv a pomoc-

níkv" (Dekrety 37). Ke konci století stanoveno pravidlo, aby

jen ze zvlášt vážných píin svolávána byla ,,církev všech úadv
i mnozí z obecných rozumnjší". Taková valná shromáždní

slula snmy i sbory obecnými a p. (Dekrety 43, 44.) Vedle nich

a obyejnji scházely se již v 15. století snmy toliko od knžstva

navštvované.

Od které doby vedle knží jáhnové se vyskytují, nevíme.^)

Postavení jich, jak se nám vypisuje na samém sklonku století.

1) Ve svém spise ,,0 obnovení" Lukáš praví, že v Jednot žádný
nemá býti jako pán a král. ,,A že byl tomu jeden první místo drže v Jed-

not v ádu knžském nedor.^zuml i poal o svém ouadu víc smysliti, než

bylo potebí; a ml píiny toho dv, jedno že br. eho ... jej psaním
(srovn. tvrté psaní Rokycanovi) vychválil, druhé že toho asu nesr^áze

blízké, podle jeho zdání, zlého znikaly, a on samotný proti tomu všemu
postavil se: a tv vci jej veto uvedly. Avšak žejiná dobrý, vrný, upímný
a mnoho trplivý byli tichý, jemuž járovného nevím . . . A pro jeho vrnost
a trplivost pán Buoh jeho nestril doluov ... ale svedl jej doluov po
schod, tak aby dovrnjší a pokornjší byl k posledku. A Bratí .sob

velmi \'ážil a poslouchal i jiné k témuž ml. I usnul v Pánu v starosti po-

estn."
•) V Lukášov ,,Odpi.'-e".

') [Ve
,
.Výslechu Bratí na Kladsku r. 1480" (. 40*) str. 8. teme:

„ lam vcro sacerdotes laciunt per eleccionem et non per sortem, similiter

11*
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bylo podízené. Jáhen jest pomocníkem pi službách božích toho

knze, kterému zvlášt pikázán byl, jemuž také v runí práci,

k výživ sloužící, napomáhati ml. Správcem a uitelem obce jest

knz. Než vedle nho, jak již z toho patrno, co eeno o složení

snmu Brandýského, vyskytují se pomocníci jiní. Jaké jest

jich postavení? Zdá se, že to nejsou než ,
.hospodái" doby poá-

tení. Postavení jejich v obcích známe zase blíže jen, co se 16. sto-

letí týe. Jsou rádci Bratí v rozhných potebách ,,bžných"
;

nkteí z nich jsou ,,správci nad almužnami". Káze církevní

sluší sice vlastnímu správci obce, t. knzi, ale i ,,pomocník" má
dozor nad životem Bratí a mže toho, kdo by pokárání zasluhoval,

udati. Jsou to tedy pomocníci knží ve vcech svtských jako

jáhnové ve vcech duchovních a ist církevních. Avšak tak, že

z dozoru jim nad Bratími slušícího ani knz vylouen nebyl,

a právo knze pokárati slušelo k jich obvinní jen starším Jednoty

celé. Zdali soudcové vedle pomocník ve zpráv naší o snme
Brandýském roku 1490 se vyskytující od nich se skuten liší,

anebo zdali spíše táž vc dvojím se naznauje jménem, nesnadno

rozhodnouti. Podobnjší jest, že soudcové nejsou než pomocníci

s jiným jménem, jelikož jim také píslušelo pe Bratí mezi sebou

ne sice souditi, nýbrž vyrovnávati. Teprve bhem 16. století, jak

se zdá, oba úady se rozešly
;
pomocníkm zstala hlavn správa

almužen, kdežto ostatní funkce jich, a nevíme, zdali všecky,

na soudce pešly, obzvlášt pak udržování kázn ve spolku se

správci duchovními (Dekrety: bratí pomocníci ustanoveni nad

sborem 112, soudcové 143, správci nad almužnami 121, almužníci

149, šafái almužen 209).

Když na poátku 16. století po smrti Matjov na míst

jednoho tyi biskupové ustanoveni, pikázán každému

zvláštní kraj (Dekrety 43). Ale nebyla to novota, neb, jak se zdá,

již prve se v Cechách rozeznávali dva krajové, t. Hradecký

a Pracheský, onen severovýchodní, tento jižní Cechy obsahující.

V Hradeckém od založení osady Kunvaldské spoívalo tžišt

Jednoty: jihu pipadla dležitjší úloha v dob pípravní; tam

et dyaconos ; non enim plures habent gradus ordinis in sua secta . . . Item
ordinatos dyaconos vel sacerdotes rite in forma ecciesie non assumunt, sed

aut in laicatu secm permanere permittunt, aut, si eis apparent sufficientes

ex vita et conversacione, de novo per eleccionem dyaconos vel sacerdotes

aciunt."]
f



166

ležely Vilémov i Chelice, jižní Cechy byly jevištm onoho hnutí,

které tkavými Bratími z Moravy vyšlými sem byvši peneseno,

poínající se Jednot znan lenv pivedlo. Tito a jich potomci,

jak se zdá, zde vtšinou byt svj mli. A sotva jest to náhodou, že

práv v kraji Pracheském potom ,,menší strana" svj vznik

vzala. Zdali v Cechách — o Morav v té píin nic nám není

známo — jen eené dva kraje se rozeznávaly, ovšem jist nevíme.

Bud jak bud, kraj ml svého pedstaveného, který v nm ,,prvot-

nost" držel, a jemu snad pidána byla rada krajská, podobn jako

biskupovi rada úzká celé Jednoty, A bezpochyby také svolávány

byly již v 15. století snmy krajské.^)

Misti Pražští v jednom ze svých listv, vydaných proti

Bratím (r. 1475), vytýkají jim a zvlášt jich uitelm Michalovi

a ehoovi, onomu podle toho, co od nho byli slyšeli pi roz-

mlouvání r. 1473, tomuto podle spis jeho, že ,,nejvíc spasení

zakládají v ctnostném život". Misti proti tomu namítají, že

i mezi pohany ctnostní lidé byli: ale co jim to prosplo, když

víry pravé nemli? Proto však jich mínní nebylo, že každý

kesan již tím, že kesanem jest, spasením jist býti mže. ,,Protož

víra," tak teme v list jich dále, ,.jest velmi potebná k životu

ctnostnému, neb bez víry a bez lásky a bez skutkv dobrých nelze

pijíti do nebe."

Podobný rozdíl, jako pi slyšení r. 1473 (sr. Gindely I, 51)

mezi Bratími a mistry objevil se potom v Jednot samé. K otázce,

na em spasení lidské se zakládá jedni odpovídali

:

na ctnostném život, na skutcích, na spravedlnosti lovka—
druzí: na víe jeho, na smrti Kristov, jenž za nás zemel,

na ospravedlnní, jež nám odtud pichází. Jsou to otázky a od-

povdi tak staré jako víra kesanská sama. O nich ped vznikem

Jednoty také Chelický pemítal a hloubal, od nich potom v 16. sto-

letí Luther vyjíti ml. V druhé polovici 15. století, nedlouho po

smrti ehoov, ozvaly se v Jednot samé a vzbudily v ní po-

nejprv spor dogmatický.

1) Doklady v Lukášov ,, Odpise" a v ,, Dekretech". Srovn. Gin-
dely 79 a sld.
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Dosud platilo Bratím to, co vysloveno bylo ve spisech e-
hoových. eho víry a dogmatu tch, proti kterým se v nich

obracel, nehanl, než vytýkal nesrovnalost, kterou mezi vírou jich

a životem i skutky asto shledával: víra jich byla jemu vírou

mrtvou. Ale netoliko proti víe theoretické, než také proti svá-

tostem eho ve svých spisech váhu klade na skutky ue, že i ten,

kdo by svátostí nepijímal — ne z pohrdání, ale že by jich dojíti

nemohl — spasen býti mže. Odtud v eeném list mistr výtka,

že Bratí ,,život vný sob více zakládají na život ctnostném

a mravném než na vidomých svátostech tla a krve P, K.", kdežto

mistrm samým „nejbezpenjší cestou do nebe" se jeví: ,,plniti

pikázání boží a asto tlo a krev Pán pijímati."

eho sob utvoil ideální obraz pravého kesana: ,,zdrže-

livého, dobrotivého, trplivého, milostivého, milosrdného, skrov-

ného, istého, stydlivého, pokojného, dobrého žádostivého, po-

volného, ke všelikému skutku dobrému zpsobného a hotového".

Avšak tento vzor neml býti pouhým vzorem ; eho vil, že

kesan tomu vzoru se piblížiti, ba vyrovnati mže. ,,My tak

tomu rozumíme," praví ve tvrtém psaní Rokycanovi, ,,že kdo

má víru boží pravou a živou, ten má moc, aby mrtvil v sob zlé

a inil dobré, neb víra skrze lásku dlá, totiž co se Bohu líbí, vše-

liký skutek dobrý a bližním užitený." V tomto vzoru ehoov
vystupují zvlášt ty rysy, které se zakládají na pemáhání sama

sebe. Jemu jest ctnost ,,moc v duchu víry a lásky", že lovk
zdrží se od zlého, k emuž pirozenost jeho náchylná jest. Jsa

podle pirozenosti své „klopotný a popudlivý", pravý kesan
bude ,,zdrželivý a krotký i tichý". Vzorem tohoto vzoru jest Spa-

sitel sám. On za nás trpl a tak dokázal poslušenství skutkem

a dílo dokonal, které mu otec uložil. Pravý kesan má ,,ty vci

na sebe bráti, které na Kristu byly", má ,,odporné sob vci

a kivdy, které jemu sahají na statek, na est i na život", pokojn
strpti, ,,maje to v sob, že tak má býti ..." O tom svdí písma,

,,písma prorocká a apoštolská, že, jakož Kristus hlava musil trpti

od moci svta, tak i všickni údové až do posledního vyvoleného

božího skrze trplivost musí bžeti po cest úzké, zlého za zlé

neiníce ..." Pravé kesanství záleží v následování Krista:

v pílišném spoléhání se na zásluhy Kristovy vidí eho nebezpe-

enství. ,,Bojíme se za vás", tak varuje Rokycanu, ,,abyste
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umním v tom rozumu písma bez ducha božího nezklamali se i lidu

o své spasení, zastírajíce se zasloužením P. Krista ..."

Bratr eho vil, že vzor jeho v Jednot skutkem se stává.

Bratr této Jednoty ml býti takovým kesanem podle vzoru

ehoova, Jednota mla býti jich svazkem, jsouc zárove obrazem

oné velké, asem i prostorem neobmezené církve, jež jest spole-

enství všech svatých. Písná káze církevní vyluovala každého

lena nehodného, aby onen dokonalý obraz kažen nebyl. eho,
jako sám celý své úloze se vnoval, tak také od bratra Jednoty své

mnoho oekával, mnoho žádal, tžké povinnosti mu ukládaje:

sebezapení bez mezí, život ve všem a všudy ízený tím vzorem,

kterému netoliko se blížiti, ale i odpovídati ml. eho neznal než

kesana dobrého neb špatného; jen z dobrých se mla skládati

Jednota, všech oživených týmž duchem, ozdobených týmiž

ctnostmi, vedoucích život, kter^' by i mimo vci náboženské

týmiž pravidly se ídil a spravoval. Rozdíl mezi Bratími neml
záležeti v dokonalosti jednch a nedokonalosti pi dobré snaze

druhých, než ve vtší neb menší dokonalosti všech. Vyšší do-

konalost zavírala v sob dobrovolná chudoba, která jen knžím
bratrským byla povinností.

i)

1) V A. V. [v opise zem. arch. str. 647] nacházíme list na Moravu
Bratím nejspíše od ehoe poslaný, který se tchto zvlášt zajímavých
vcí dotýká. Tu teme: ,,Také se k tomu piln pii, aby Aleš byl uveden
v to, co se tkne almužen, aby vdl, co jest ješt toho a od koho sou co vzali

od toho asu, jakž sme jim toho svili, a také kam sou co utratili, pokudž
pomní, a povdí. A což pak nevdí, a to pomine, jediné aby ty vci zí-
zen šly,.. . abychom... bemen na se nekladli i na potomní, kteráž
by mohla obtížiti a uškoditi a v povst zlou uvésti, jakož ke mn mluvili
i v Prostjov, že by Bratí tak k sob pijímali, což mají, aby jim všecko
dali, a zvlášt vdovy, a chudšíc'i nechtí pijíti ... A kteréž pak vci dány
bývají k almužn a sveny, na pocestné nakládati a na ty, ješto pracují
o spasení bližních, a host pijímati, ... a což mohou chudým z toho
udíleti, než špitaluov na to nezakládali, neb se bojíme, aby nebylo k horšímu,
abychom se nezamstknali stoly a slova božího neopouštli . . V první
církvi nenalézá se to, by které takové spolky byly, abv na péi uitelé,
apoštolé Kristovi a pastýi, lid brali o tlesné poteby. Ale ješt že lid obecný
bral na péi své pastýe a uitele ... A v Jeruzalém s poátku apoštolé
sami ty vci zídili, ale potom to s sebe složili, ale to vždy na péi mli
i piln se k tomu piinili, aby bohatjší chudším udíleli, a k tomu jsou
napomínali a pod pokutou zatracení k tomu zavazovali. Ale takových
sou spolkuov nejednali nikdyž krom Jeruzaléma v první horlivosti . . .

Protož potebí se nám opatiti, neb by mohla uvedena bjiii škoda, že by
skrze to ohyzdy pišly i také zmeškání uení skrze chalup dlání a poteb
dobýváni, ješto to jiným píleži ..." O témž jedná jiný list v A. V. [str. 751
opisu]: ..Žádost nejlepšího dobrého, brate milý... .\ jakožs mluvil
se mnou, ze bychom t opustili i tvou manželku, vz jist, že bychom ne-
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Z vypravování Lukášova, na které hlavn odkázáni jsme,

nevysvítá, kdo mezi Bratrími po smrti ehoov první proti

uení jeho se ozval, proti spravedlnosti z vlastních skutk, z vlastní

zásluhy plynoucí na zásluhy Kristovy váhu klada, kterými naše

nedostatky se doplují. K otázce, na em naše spasení se zakládá,

odpovd znla: ne na skutcích našich, ale na zásluhách Kristových,

kterých vírou svou v nho jako Spasitele, jenž za nás zemel,

úastni se stáváme. Zakládání spasení na vlastních zásluhách

vede bud k pílišné nedve k sob samému, k neustálé bázni,

že nedostojíme, anebo k dve v sebe sama spojené s duševní

pýchou a s peceováním sebe.

Když nové uení od tch, kdo se k nmu klonili, v úzké rad
pedneseno, setkalo se s odporem, ale nalezlo také pívržence,

tak že nastalo rozdvojení v otázkách dotených, které nezstalo

obmezeno na leny úzké rady. Protivy starého i nového smru se

ím dále tím více piostovaly
;
pívržencm tohoto již se zdálo.

rádi opustili, ale což nám pilezl , rádni i pomocni byli k tomu dobrému, ]ako
sami sob. Než jakožs promluvil o vcech asných opatení, to jest pi nás
úzko i krátko, neb stíbra, zlata není nám, a sme nkteí mli. Již drahn
Bratí z našich jest, j ežto podlé rady P. Krista vynaložili na chudé a na host,
ješto pracují o své spasení, i ješt nkteí vynakláda]í, jakož muožeš vdti,
kterak mnoho hostí bývá, ješto tou píinou nedostatky spíše mohou míti

chudí, a rozumíš také, že by bylo pomoci komu v horách, ješto ustavin
\odu pijí a nouzi trpí. A nkteí mají statky a také v zboru bývají mezi
námi, ale zdaližf jest nám rozkázati, ano sv. Pavel Korintóm psal o tom,
napomínaje je zdaleka .... aby se domyslili. A my nkterým pak zjevn
a hrub mluvíme, však plátno není ... A také se bojímy, aby se nedomní-
vali, bychom jich statkuov žádali. Protož když kteí pomáhají, musi zv-
dti, komu a pro, aby u sebe sami rozsoudili a z dobré vuole uinili." —
O témž v jiném ješt listu A. V. [str. 632 opisu], jak z konce patrno, na
Moravu ureného: ,.Milost a milosrdenství od Boha otce a pokoj Kristuov
vesel se v srdcích vašich . . . Protož, bratí nejmilejší, mjte pilnost a snaž-

nost k skutkuom dobrým, aby bylo popuzení lásky bratrského milování,

neb v tom víme, že z pravdy sme, když skutkem pravdy lásky ukazuj em,

neb ta spolenost, k níž ste se ozvali a jedni druhým ohlásili, chce tomu, aby
jedni druhým vydali se statkem i životem. . ., ponvadž každý kesan
vrný uemá opustiti z nouze bratra . . . Ovšem pak ti, kdož sou se již

ped pánem Bohem i ped Bratrími poznali, aby nic vlastního svého nemli,
ale spolenému posluhování, dokadž statí statku i životp . . . Neb to víte,

bratí milí, že sou již nkteí statky stratili skrze zlé lidi, kteíž jich ke
zlému užívají. A oni toho již želejí, že jsou toho radše neutratili k dobrému.
A také vidíte, že každou chvíli ekáte s námi jako ovce k zabití, toho.

což máte, zbavení i hrdel odjetí. Protož se k tomu spuosobujme a poklady
v nebe klame . . . Pozdravuji vás žádostiv laskavým pozdravením
Bratí mnozí z ech ..." [K vci srov. Mtiller, Die Gemeindeverfassung
der bohm. Briider (Monatsh. d. Com. Ges. 1896), str. 142.]
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že skutky vbec žádné ceny nemají. A již u nkterých jevila se také

v život jich lhostejnost mravní.

Vypravování Lukášovo nestaí, abychom si na základ jeho

utvoili uritjší obraz o vzniku a píbhu tohoto dvojení, jakož

i o následcích jeho. Rozešení k otázkám proti sob stojícím našel

po njakém ase br. Prokop, bakalá, formulí, kterou spasení ani

na vlastní zásluze, ani na zásluze Kristov toliko a samé víe, než

na dobré vli se zakládalo. Dobrá vle jest s to doplniti nedostatky

naše, i bude pijata od Boha na míst skutk našich, teba nedo-

statených. Uení Prokopovo, beroucí se prostední cestou, uspo-

kojilo mnohé, a ne všecky. Všichni, kdo ke starým pilnuli ná-

zorm, získáni nebyli a také mezi pívrženci nového smru, jimž

Prokop blíže stál, nkterým uení jeho nestailo. Tak Lukášovi,

tehda již lenu Jednoty.
i)

Rozdvojení o skutcích a víe vyskytlo se dle Lukáše ,,n-
které léto po smrti ehoov": snad asi r. 1480, Celou Jednotu

^) Spis Prokopv ,,0 dobré vli" se nezachoval. Za to máme (A. V.,

352) jeho psaní Lukášovi týkající se spisu, který Lukáš ,,0 bárce" složil,

U ehoe teme: , .Spravedlivým pikázání boží nejsou tžká k naplnní,
nebo z moci a z múdrosti Krista J. mají dostatenost k tomu a proto se

mohou od zlého zachovati." Prokop vykládá, že pikázání boží jsou mnohá,
tak že nelze ani všechnch znáti a nesnadno všem úpln porozumti a dosti

uiniti. ,,Hned první pikázání, muoj rozuoni toho neobsahá." Snadno
lze indirecte proti tomu initi pi povrách, žehnáních, lékách. ,,To míním,
že pijata bude dobrá vuole." Dobrá vle dle Prokopa jest vle ,, opra-
vená" milostí boží, vrné a pravé oblíbení pravd v písm obsažených, a

,, piložení srdce, k emuž lovk nepichází než milostí boží." V A. I.,

1. 204a—461 a A. V., 1. 112a—124a nacházíme zajímavý traktát s nad-
pisem ,, Výklad na slova sv. Jana v první kanonicc" . [Vyd. Bidlo 440—461.]

Zaátek: ,,Díme-li, že híchuov nemáme, sami se svodíme a pravdy v nás
není. Budeme-li vyznávati híchy naše, vrný a spravedlivý jest, aby od-

pustil nám híchy naše a oistil nás od každé nepravosti. Díme-li, že sme
nehešili, lháem iníme jeho a pravdy jeho není v nás." Ke konci: ,,Haec

litera compilata est A. D. 1474 in jejunio." Srovn. Gindely 62. Zde se sice

praví, že již v Starém zákon ti, kdo jako Abraham Krista ,,chopili" v d-
vrnosti srdce, spravedliví uinni z milosti boží ..darmo", ale kontroversa,
které se traktát týe. není ta, kterou pozdji Prokop rozešiti se snažil.

Zde bží o rozdíl mezi zevnjším pokáním toliko, a pravý^m, vnitním, spo-

jeným s odumením híchm. Musí potom následovati život pokorný, tichv,

zdrželivý, istý. A to jest pak znamením, že Bh nám odpustil a nás oistil

od každé nepravosti. Pouhé vyznání, že jsme híšní, nestaí. Jak patrno,

jsou to názory ehoovy, s kterými se tu setkáváme. [Bidlo pedml. 140
má za možné, že ,,Výklad" sepsal eho v pedveer své smrtí.] — Rigo-
rismus první doby ozývá se též ve ,, Výkladu na e sv. Jana z kanonikv
první:" ,,Všecko, což ve svt jest atd." A. V.. 1. 125a—129b. Zde se praví:

,,I co mistruov, emesl k samému bichu, co by lahodnjšího, chutnjšího,
rozkošnjšího bylo, aby zde ráj nový postaven byl místo toho mista. o nmž
ekl, v potu tváe tvé budeš sob chleba dobývati!"
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nezasáhlo zstávajíc obmezeno, jak se zdá, zvlášt na leny její

vynikající, uenjší, theology a knží. Avšak v jiné form jak nový

smr, tak také prostedkující Prokopv dotkly se Jednoty celé.

Vty sporné mají svou praktickou stránku, své praktické konsek-

vence, kterými onen vzorný obraz ehov o Bratru i Jednot
pozbývá své síly, své závažnosti, své výlunosti. Jestli skutky

proti víre cenu svou tratily, jestli dobrá vle jich nedostatky

a nedokonalosti nenahrazovala: úzká cesta vedoucí k spasení

mohla se rozšíiti. A jestliže theologové argumentací dospívali

k tmto koncm, u jiných ten svt, kterého Bratí se odíkali

a z kterého pece vyjíti úpln nemohli, se hlásil se svý^mi právy.

První ideální doba byla minula
;
první zápal utuchl i protivenství

pestala; za pokoje, kterému se Jednota tšila, pibývalo lenv:
pro n pro všecky úzká cesta, kterou vymil eho, nestaila.

Ti pak, kteí zstávali smru prvé doby ve všem vrni, i když

pronásledování Jednoty se neobnovovalo, pece se svtem dostávali

se do spor.

Jednota prvotn byla založena na uení Chelického o ,,m o c i

svta". V ní pravý Bratr úastenství žádného míti neml:

úady vyšší i nižší, v stát, v obcích vtších i menších, ve vsi

i v mst, zastávati nemohl, nejmén takové, s nimiž by soudní moc

spojena byla; trest byl mu pomstou, trest smrti vraždou. Bratr

Bratra ped soud neml pohnati nikdy, ale ani jiného, kdo k Jednot
nenáležel: Bratr ml milovati své protivníky. Ani za svdka se

nehodil; výrok svj písahou stvrzovati jemu se neslušelo, neb

ve slovech Kristových u sv. Matouše pro nho spoíval zákaz

naprosto závazný': nikdy nepisahati. Rozdíl, kteí jiní mezi

rozkazem a radou evangelickou inili, uznával se v Jednot jen,

co se dobrovolné chudoby týe ; v jiných vcech ml každý Bratr

státi o vyšší dokonalost a tím o ,,hojnjší spravedlnost".

Staí Bratí jako Chelický mli jakousi nechut k mstm,
sídlm obchodu a živností mnohých, jež Bratru provozovati se

neslušelo, majícímu výživu hledati hlavn orbou a emesly i ob-

chodem potud, pokud nádhee neslouží. Nejmén by ovšem pro

Bratra se hodila služba vojenská jako emeslo za žold. Než jak

se ml zachovati, když od vrchnosti do zbran volán byl? Jest

patrno, že Bratr musil pi každém kroku se varovati, by mezí
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Úzké cesty nepekroil, a bez pestání pamatovati, že Boha sluší

více poslouchati než lidí.

Ješt trvalo rozdvojení o víru a skutky, které Prokopovi

úpln odstraniti se neudalo, když v Jednot se poalo rznní
nové, nacházejíc tím, co pedcházelo, pidu pipravenou. Práv
ti, kdo za Prokopem šli, snadno dospívali k názorm mírnjším

o „moci svta". Pro by také Bratr — aspo do jisté míry

—

nemohl míti úastenství v ní, jen když pi tom vli má varovati

se zneužívání jejího? Než kde jest hranice, na které vc dovolená

ve zlo pechází? A není-li lépe do nebezpeenství se nevydávati?

Není-li lépe radji protivenství, která proto pijíti mohou, trpliv

snášeti, ba s radostí vítati? Není-li trplivost ctnost práv ke-
sanská, práv bratrská? Odkud pijde protivenství, jestliže

Jednota se smíí se svtem?
Že otázky o moci svta, o kterých dosud pojednáváno jen

polemicky proti tm, kdo mimo Jednotu stáli, stávaly se ped-
mtem pemítání a rzných mínní v Jednot samé, o tom svdí
traktát ,,o moci svtské neb o moci meové" sepsaný r. 1485 od

bratra ehoe i íhy, emesla tkadlcovského, bytem ve Voti-

cích.*) Zákon starý, — tak se tu vykládá — když lid židovský

pohrdl nejlepším králem t. Bohem a krále svtského si vyžádal,

uil jest bojm tlesn^^m proti nepátelm, rozkazoval smrti

1) V A. I., bez nadpisu (v obsahu: „Psáni o moci svta"), v A IV.
s nadpisem: ,, Psáni o moci svtské neb moci meové". V obou letopoet
1485 na konci. V A. I. na konci na zpsob podpisu: ,,vážný tehdáž." Jen
v obsahu A. IV. se spisovatel jmenuje; traktát ten tociž zaznamenán
jako psaní br. ehoe. Že tím mínn íh;-. Votický, souditi lze podle toho,
že jinde slyšíme, že on traktáty Jakuba Httkenského opravoval. Pímého
svdectví není. — O válce a povinnosti branné se v traktáte takto vy-
kládá: ,,Aniž toho shledává se, aby ty moci cizokrajanuov lidi chudé a ro-

botné a úroníky k bojóm pudily jako nynjší v echách, kterýžto obyej
vzal poátek od Žižky v echách. A lidé za to mají, že by takový bh
z dávna všudy byl, ano ješt v jiných zemích chtíce bojovati nepudí robot-
ních lidí k tomu, ale . . . sami válejí . . . Tuto pak chudé úroníky arobotné
vyženou, aby oni jich bránili a za n bojovali. Obyej starodávní byl
všudy po zemích, že když vojna mla býti, volán byl žold a kdož sou chtli
vojnovati, ti sou brali žold a vojnovali, ale robotných lidí nechali, aby vo-
rali, abv mli odkud platuov dobývati. A na ty jich spravedlivé poplatky
zjednali páni zemské vci a neobtžovali lidí svých nepravými a mnohými
danmi, jako nynjší zákonníci, ješto se praví býti stránka boží, od nichžto
nauila se i druhá stránka a j iž i v j iných okolních zemícli pochop od echuov
a zákonníkuov vzavše, témuž se na, mnohých místech uí." [., Psáni o moci
svtské" vyd. Bidlo 504—54.'}. V pedmluv 11 í) násl. však ukazuje, žo
nevznikle teprve 1485, nýbrž .spíše v 1. 14r>8—1471. a soudí, že jeho spiso-
vatelem nebyl ftíha Votický, nýbrž br. eho krejí.]
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rozliné na rozliné híšníky a pomsty rozliné, jakožto zub za

zub, oko za oko, ránu za ránu . . . Jestliže také Kristus v Zákone

novém pikázal, aby všecky neb nkteré vci ,,skrze moc mee
inny byly: nebude žádná nesnáz mezi námi" . . . Ale Zákon

nový jest zákon milosti, který neodsuzuje nikoho k smrti, aniž

koho pipuzuje, ale milostiv oekává a volá ku pokání . . . To
jest cesta kesanská. Protož my ohledejme piln, na kterém

míst Zákona nového puzení mocí mee neb svtsky panujících za-

ložiti chceme u víe Kristov . . . Chtl-li jest P. J. Kristus, aby

se o jeho Zákon sekali a tlesn bojovali a krev vylévali a smrti

rozliné a vazby i jiné pomsty tlesné inili, zlé za zlé navracujíce,

tehdy by tém nechal onoho zákona židovského, zákona pomsty

a smrti a bázn . . . Moc mee chtíti spojiti se zákonem milosti,

jest rovn, jakoby chtl ohe s vodou spojiti . . . Mocí svtskou

ídí a zachovává se ád a spravedlnost tohoto svta. Ale ád svta

a zevnitní spravedlnost, která svého užitku hledí, své škody mstí,

poslušenství, které své škody se bojí, nejsou ctnosti, na nichž za-

ložiti lze spasení, teba dobré vci zemské nebo svtské skrze to

zachovány bývají. Vrnému kesanu moc svta potebná není,

nevrnému k spasení neprospje. Kdo skrze vrné nauení Ctní

nebude piveden k víe Kristov, takový skrze moc mee pipu-

zující ovšem nebude piveden, práv jako skrze e nmeckou
nebude jazyku eskému nauen: obraz od Chelického vypjený,
jakož vbec íha nic ze svého nepiinil, pednášeje jen to, emu
se byl u Petra nauil, namnoze jeho vlastními slovy. Polemika

proti tm, kdo by v Jednot jiného byli smýšlení, sice zejm.

a pímo se v traktátu neozývá, ale nepímo pece poznáváme,

proti komu zvlášt smuje. Z traktátu íhova jde tedy na jevo,

že v dob, kdy sepsán byl, v Jednot samé se vážný pipravoval

obrat .1) Dvojení, které se i tu vyskytlo nejprve mezi pedními

leny, šlo pak dále: dotýkajíc se otázek praktických, dotýkalo

se všech. Ješt pevahu mly staré názory Chelického a Kehc-

^) Srovn. Palackého Dj., V., 1, str. 382, jen že dle slov Palackého
bychom oekávali v traktáte pímou polemiku proti stran v Jednot,
která jiné mla mínní. Jen na jednom míst se snad na spor v Jednot
samé naráží, kde se t. praví, že apoštolé neobrátili celá msta, celé obce
na víru, tak aby v nich kesanm také úedníky nebo konšely ustanovili.

[Podle Bidla pedml. 121 z traktátu toho ,,vbec žádné vnitrní spory Jed-
noty se neozývají".]
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rovy. Když dva noví lenové k Jednot z panstva se pihlásili,

musili „panství svého zanechati". Jak teba této zpráv Lu-

kášov rozumti? Jednota hned v první dob ítala nkteré

leny z vyšších vrstev spoleenských .i) Neukládajíc evangelické

chudoby za pravidlo obecné, nemohla ji ani jim pedepsati. Zá-

sad té vyslovené již r. 1464 zstávala Jednota i potom vrna.

Proto také, a pátelé starého smru bohaté Brati sotva rádi

v Jednot vítaU, chudoba novým lenm jako výminka uložena

býti nemohla. Avšak poprvé se, pokud nám známo, hlásili noví

Bratí stavu panského, z nichž jeden snad byl pán Litomyšlský,

Jan Kostka z Postupic. Panstvím pi nich sotva co jiného mínno

než úady, mli-li jaké, a nejspíše „moc svtská" se statky spo-

jená, zvlášt soudní pravomocnost. Panství v tom smyslu onino

pánové pi svém pijetí njak>Tn zpsobem, jak se zdá, zbaviti

se musili .2)

Pijímání Bratí z vyšších vrstev spoleenských sotva asto

so opakovalo. Ale odjinud picházely otázky a rozpaky vždy zas

a zase, a sice hned od prvopoátku Jednoty bratrské. Již v list,

který knz Martin Rokycanovi ze žaláe byl napsal, iní se

zmínka o tch Bratích, kteí „držáni u vzení drahn nedlí

a radji zvoUh mnohé bolesti a škody nésti, nežH v kcnšelství

písahati". Avšak ne u všech a vždycky našla se taková stálost.

Piházelo se nkdy již za ehoe, že Bratí z pinucení a pokutami

dohnáni v obcích, ve kterých žiU, k pijetí úad, ba i k píísaze

se odhodlah, která od toho, kdo úad pijímal, se vyžadovala.

Jak se Jednota k takovým lenm svým zachovala, zdaU je i nadál

za leny své považovala, o tom zpráv nemáme. Zdá se ostatek,

že se to zídka stávalo. Jednota na poátku ítala pívržence své

zvlášt ve vesnicích, mén v mstech nebo jen skrovným potem.

Ve vesnicích Bratr snadnji úad, jesthže se již úpln mu vyhnouti

1) Ve spise O úzké cest z r. 1470 teme :
,
,mezi námi nkteí sú uenic

i knžie ímského svcenie i z rytieskcho ádu, akoli nemnozí.' [Bidlo

217 1 — V. o tom též v Dokladech.

«) [Srov. Výslech Bratí na Kladsku r. 1480 (. 40 str. 7): ..Item

quicunque dominus aut potens mundi eorum fraternitatem petit et uni-

onem super omnia primm oportet iurisdictionem temporalem resignare

quoad subditos, ut iudiciuin sanguinis non admittat neque intersit. bimi-

liter et castra. Cetera vero b;)na temporalia sicut agros et piscinas potest

et debct retinere vel dimittere secundum consilium rectorum ecclesie. Aliqui

ex eis tenent propria bona, aliqui resignant omnia."]
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nemohl, s dobrým svdomím pijmouti a zastávati mohl pro menší

moc s ním spojenou. Avšak když za krále Vladislava nastala doba

Jednot píznivjší a poet lenv jejích rostl také v mstech,

picházely tím na mnohé Bratí v mstech osedlé nesnáze. Otázka,

smí-li Bratr býti konšelem, vracela se zase a zase. Mnozí, aby se

úadu vyhnuli, odcházeli z mst, jiní zstávali obracejíce se o radu,

k tm, kdo v ele Jednoty stáli. To platí zejména o Bratrích

Litomyšlských. Jan Kostka z Postupic a syn jeho Bohuše byli

píznivci Jednoty zvlášt horliví, ano oba lenové její.^) Za nich

nová ást msta, tak zvané Nové msto, založena a, jak se zdá,

hlavn Bratími osazena. Tato osada bratrská tvoila jakousi obec

v obci, majíc své zvláštní nkteré výsady a také proto, že pízní

pán Litomyšlských Bratí ušeteni byli od pijímání úad v obci

msta celého. Ale práv v této píin, ím více Bratí do Lito-

myšle se sthujících píibývalo, tím mén dalo se udržeti takové

1) Hned po smrti Zdeka Kostky z Postupic nacházíme brat. a e-
hoe v osobním styku s bratrem jeho Janem Kostkou. Vypravuje o tom
Tma Preloucký ve svém list mladšímu Janu Kostkovi (viz Gindely 501,

kde výatek z listu otištn). Mrtvola Zdekova pivezena do Litomyšle

a když tu v kostele na márách ležela, ekl Jan Kostka bratru ehoi, s ním
na krucht v kostele rozmlouvaje: ,, Pohled, brate ehoi, strejc mj,
kterýž ted leží, chtl vám všecko zlé initi, ale já chci vám všecko dobré
initi." — Nápadnojest, že tu Jan Kostka Zdeka svým strýcem nazývá.
Mýlil se br. Tma, nebojsou naše rodopisy Kostkv z Postupic nesprávné?
— Br. eho na panství pana Jana v IBrandýse život svj dokonal. Slovu

jemu danému týž pán dostál, ano sám Bratrem, lenem Jednoty, se stal.

O tom máme zase svdectví Tmovo, jenž mladšímu Janovi pipomíná,
že otec jeho i matka i bratr (Bohuše) ve víe bratrské životy své skonali.

Kdy stal se Jan Kostka starší Bratrem? Nemžeme se ubrániti domnnce,
že on jest jeden z dvou pánv, kteí podle Lukáše, chtíce Bratími býti,

panství vzdáti se musili. Je-li tomu tak, stalo se to snad r. 1486, tedy rok
po vydání traktátu íhy Votického, kdy staré názory v Jednot ješt pla-

tily. Tím by se i vysvtlilo, pro r. 1486 jméno Janovo z veejnosti mizí

(srovn. Sedlákovy Hrady I., 8); kdy zemel, nevíme. Stav se Bratrem,
vzdal se nejspíše panství tím zpsobem, že pešlo hned za živobytí

jeho na syny Bohuše a Jana a sice tak, že starší Bohuše správu vedl. Srovn.
radu,kterár. 1512 dána od správcv Jednoty JohanceTovaovské z Krajku,
paní Boleslavské, aby bratra svého k ,, ízení a zpráv ustanovila" (De-

krety 88) . Bohuše Kostka Bratrem sotva státi se mohl, pokud staré názory
platily. Pijat tedy nejspíše r. 1490 nebo po úplném vítzství vtší strany
r. 1494. [Viz Korandv spisek ,,Že pigharti odpierají býti konšelé", psaný
,,A. 1492 antePalmárm domino Bohuše Kostka" ; vyd. Truhlá, Manuálník
. XXXVII., str. 141—3; srov. t. pedml. XVII.] — Kdo by druhým
pánem ve zpráv Lukášov byl, nevíme. — V té dob asi jako Bohuše
Kostka pijata též Johanka z Krajku. Když r. 14 96 se konalo rozmlouvání
v Chlumci, sestrou již byla. Paní Boleslavská, vaše výborná sestra, tak
vytýkali Bratí menší strany, vtší popravy iní než jiní pánovél
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zvláštní jich postavení; a snad mezi Bratími samými nejeden

si toho ani nepál.

R. 1490 svolán snm i zbo knžský a tomuto pedložena

od úzké rady výpovd obsahující radu Bratím Litomyšlským

i jiným, kteí by v podobných pomrech se nacházeli. Než radou

touto Bratím málo bylo spomoženo; nachází se v ní: ano i ne.

,
.Nesnadno jest raditi," praví se zejména Litomyšlským, ,,kterak

byste mli uiniti". Ani k zapovdí žádných úiad nikde nepi-

jímati, ani k ohlášení, že úady mstské všude mohou pijaty býti,

se ti, kdo stáli v ele Jednoty, odhodlati nemohli. Nech každý

sám o sebe se stará! Bojí-li se nebezpeí s úadem spojeného, a
msto radji opustí; kdo se úadu neleká, a ,,sám své híchy

nese", které by na v úad pišly. Nejvyšší správcové Jednoty

svalovali zodpovdnost se svých beder na ty, kdo jich rady si

byli vyžádali. K emu byli v elo Jednoty postaveni? Vysvtliti

se to sotva ím jiným dá, než že rada tato jest kompromiss dvou

smr, z nichž oba mezi leny úzké rady své pívržence ítaly.

Ale i v tom jest obsažena jakási porážka strany starobratrské

i konservativní. Radou z roku 1490 ohlašuje se vítzství nového

smru.

Vítzství nových názorv dostavilo se rychle již r. 1490, a
ješt ani úpln ani trvale. K podrobnjšímu vylíení nedostává se

nám pramenv. Víme jen, že svolán valný snm do Bran-
dýsa nad Orlicí, kterému nejprve pedložen traktát bratra

Prokopa obsahující výklad páté kapitoly sv. Matouše.

Spis Prokopv schválen. Nezachoval se a obsah jeho nám
blíže znám není. Zdá se však, že odpovídal k otázce, jak se rozumti
má oné ,,hojnjší spravedlnosti", kterou Spasitel na onom míst
proti spravedlnosti mén hojné a nedostatené zákonníkv klade.

I zdá se dále, že Prokop, rozeznávaje pikázání a radu, onm
rysm v obraze pravého kesana, které starší názor o Jednot
platící za nezbytné pokládal, ne sice všecku cenu, ale ovšem zá-

vaznost všech se týkající odnímal. Tak si skuten Jednota od
prvopoátku vedla v jedné vci, co se totiž chudoby týe. A na

tom základ mohly nyní i jiné záhady býti ešeny.

Snm pijav zásady Prokopovy, dal úzké rad plnou moc,

aby ,,výpovd" uinila. Stane-li se to na základ jcdnosvorného
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snesení, zdá se, že to mlo platiti za znamení, že ve výroku oe-
kávaném se ozve hlas boží.^)

Výpov Brandýská odpovídá k otázkám, mže-li Bratr

úady, jako rychtáství, konšelství a j . pijímati ; mže-li v úadech
tch pi soudech nad zloinci úastenství míti, zvlášt kdyby
zloinec muením k odpovdi donucován a ortelem k smrti odsouzen

býti ml ; mže-li Bratr službu vojenskou konati, když od vrchnosti

se mu ukládá ; smí-li živnost hospodskou (šenkéství) — dosud,

jak se zdá, Bratím nedovolenou — provozovati. Odpovd od té,

kterou obsahuje rada zvlášt Litomyšlským platící, na první

pohled hrub se neliší. Ale pihlédneme-li blíže, nalezneme, že

uritji zní a od starých názor více než tato se vzdaluje. Výpovd
Brandýská nezní sice: i tak, neb máš tak initi; avšak praví

se v ní pece: mžeš tak uiniti a in tak, mžeš se pi tom pi
všem Bohu zachovati s pomocí jeho ; lépe by bylo ovšem tch vcí

se varovati, ale povolíš-li, sám vcí tch nehledaje, tím ješt ne-

hešíš. Staré názory se výpovdí nezavrhují; kdo chce, nech se

jimi i dále spravuje. Ale proto nenab3Wá vtších zásluh,
,
.hojnjší

spravedlnosti". Kdo se jimi neídí, jest práv tak dobrým Bratrem

jako on.

Odpovdi k otázce: pokud písaha Bohu se povoluje, vý-

povd Brandýská, nemýlím-li se, úpln se vyhýbá. Ale nepímo
za dovolenou se pece vyhlašuje, aspo tm, na kterých úední

postavení písahu vyžadovalo. A nemusili tito také jiným, teba

Bratím, písahy ukládati? Otázka, zdali mimo úední postavení

Bratr by písahati sml, se ve v^y^ovdi nevyskytuje, a ovšem ani

1) ("Podle vA^ípravování Krasonického v spise ,,0 uených" (v. níže)

byly snmu brandýskému, jehož jednání se zúastnili také p. Albrecht
Rendl z Oušavy a Liška (mohl by b-vt bud Prokop Liška z Vysoké, jenž
podle Sedlákových Hrad X., 405* mezi 1. 1473—1491 držel Bérunice
u Kr. Mstce, nebo spíše Martin Liška, který podle Hrad II., 105 byl
v 1. 1497—1500 hejtmanem panství lanšperského a lanškrounského) jako
pátelé Jednoty, pedloženy otázky, pokud Bratr má míti moc nad ženou,

pokud Bratr, poddaný moci vyšší, sám má moci užívati active i passive

a je-li písaha úpln zakázána. Jednáno hlavn o otázce druhé a to tak,

že každý z pítomných Bratí ml o ní projeviti své zdání. Obšírnjšíini
spisy (,, cedulemi") uinili to br. Prokop, Jan Táborský a p. Rendl, pi-
mlouvajíce se, aby se dopustilo aktivní i passivní požíváni moci mezi vr-
nými. K tomu se pidali všichni ,, starší" a po nkterém zdráhání i br. Matj.
Když cedule bratra Táborského — snad ,,Výpovd a svolení snmu Bran-
dýského" m'že otištné — byla Bratím petena, ,,pikli všickni krom
dvou, Amosa a Kubika mlynáe".]
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odpovd k ní. Také o jiných otázkách, které se již prvé byly

ozvaly, výpovd mlí, jako o pijímání mocných tohoto svta do

Jednoty bratrské. Než patmo, že nadál jim postavení jich, jich

„panství", vaditi nemohlo. A tak výpovd Brandýská, teba vždy

mezi zapovdí a rozkazem, mezi smrem starým a novým uprosted

stojíc, znamená nové vítzství smru tohoto. Ti, kdo k nmu se

hlásih, nabyli pevahy v úzké rad a strhli s sebou i ty, kdo dosud

odporovah, mezi nimi též Matje i Michala nkdy Zamberského.

Vdcem strany vítzné, co se týe tchto otázek praktických,

jak se zdá, nebyl ani tak Prokop jako Jan Klenovský. Také on

kdysi k názorm Chelického a ehoovýrm o „moci svta" se

hlásil, ale pozdji, snad díve než jiní v Jednot, se svtem se

spátelil. Spor v Jednot vzniklých, pokud víme, pérem se ne-

úastnil, a díve na obranu Jednoty obratn jím vládl. Klenovský

v plné míe znal umní jiné, ovládati hdi ; ale tak, že je více skrýval

než na odiv stavl. Když v Brandýse úzká rada pistoupiti mla

k výpovdi, Klenovský a s ním nejspíše také Prokop si vyžádah,

aby v tom úastenství míti nemusili. Výklad Lukášv, pro se

tak zachovaH, sotva uspokojí. Snad Klenovskému výpovd,

která se chystala, iiebyla dosti uritou a rozhodnou a proto sám

se jí vázati nechtl.

Proti výpovdi Brandýské neozval se odpor, ani když druhého

dne ped rozchodem snmu vyzvání uinno, aby, má-li kdo n-

jaké námitky, je projevil. Odcházejícím pak uloženo, pijdou-li

jim pozdji pochybnosti proti výpovdi, aby ped spolubratími

je zatajovaH a bud Matji a rad, bud pedstavenému kraje

oznámili. Kdo by tak se nezachoval, tomu ohlášeny tresty patící

ke kázni bratrské. Vítzství strany Klenovského zdálo se plným

i v rad i na snme. Než zdá se, že strana vítzná sama tušila a se

obávala, že odpor teprve se objeví a že starala se o to naped, aby

hned v zárodku byl utlumen.

Práva proti výpovdi úzké rady snmem pijaté potom

pece ozvati se užili dva Bratí z kraje Pracheského, Jakub
i Kubík, mlyná v Štkni u Strakonic, s kterým

tuto ponejprv se setkáváme, a Amos, Bratr starý, již za

ehoe do Jednoty pijatý. Zdá se, že náležel k tm, které eho
z Adamitv získal. Živ se obchodem podle písnjších názor

nezávadným, kupuje a prodávaje vosk, asto na cestách se na-

12
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cházel po Cechách i po Morav, obyejný byt maje ve Vodanech.

Oba byU pítomni na snme v Brandýse. JestHže výpovdi hned

neodporovah, sotva proto tak se zachovaU, že by se byU s ní srov-

návah ; nejspíše vidh, že by odpor jejich na snme nic nebyl

spomohl. Teprv když dom se navrátili a pozorovali, že v jich

kraji i jiní k starý^m názorm se hlásí, složili spis a poslali jej

bratru Matjovi do Rychnova, a to netoliko jménem sv3/m, ale

zárove jiných Bratí kraje Pracheského.

Co v Rychnov, sídle Matjov a tedy také nejvyšší správy

Jednoty bratrské, se potom udalo, více jen uhodnouti lze než

s jistotou do podrobná vylíiti. Strany, které v úzké rad byly

a které o kompromissy roku 1490 se byly dohodly — neb i vý-

povd Brandýská tím j est—píkej i než prve proti sob vystoupily,

Výpovd zrušena, Klenovský a Prokop i jiní, kdo s nimi se srovná-

vali, vystoupili z úzké rady. Na jich místo Matj povolal pívržence

starých názor, mezi nimi také Jakuba Štkenského. Br. Matj
potom sám navštívil kraj Pracheský i Štken, sídlo Jakubovo,

jejž za vdce opposice na ten as vítzné pokládati lze. Zbaven

jsa vlivu Klenovského Matj v této dob o nm a o jiných leccos

Bratím objevil, což jemu potom od nich s trpkostí pipomínáno.

V nejstarším souvislém vypravování o tchto vcech, slo-

ženém po 20 letech od Lukáše, teme, že to vše se stalo k návrhu

Klenovského i Prokopa, kteí oekávali — a jich nadje se splnila

— že po krátké reakci jim potom pipadne vítzství úplnjší

a trvalé. Zkušenost mla okázati, že pi velkém rozšíení Jednoty,

pi rostoucím potu jejích lenv již také ve vyšších vrstvách

spoleenských staré rigorosní názory v platnosti zstati nemohou.

O pravdivosti toho, co Lukáš vypravuje, pochybovati neteba.

Vedle toho vždy mohly i jiné psobiti píiny, jako že Matj vymkl

se na ten as úpln osobnímu vlivu Klenovského. S ním za jedno

byl Michal. K obma pojily se upomínky a tradice doby e-
hoovy.

Pevrat tento v úzké rad udal se nejspíše hned ješt r. 1490,

aniž teba bylo snm svolávati. Snm Brandýský totiž byl Ma-

tjovi a rad udhl plnou moc, aby, dojdou-li námitky proti vý-

povdi, jako potom skuten došly, bez svolání snmu rozhodli,

co by se státi mlo. Výpovd Brandýská byla odstranna a nová

správa Jednoty vyhlásila, že kdo by z Bratí písahu složil, kdo by
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pi rozsudku k smrti úastenství ml, pokutován bude vylouením
od pijímání svátostí. Zdali reakce šla ješt dále až ku pímému,
zejmému a bezvýminenému zákazu úady pijímati, nevíme,

jakož vbec o dob více než tíleté, po kterou strana názor
starých se pidržující vrch podržela, nemáme zpráv skoro žádných.

Po tech letech nastalo to, co Klenovský a Prokop byli ped-
vídali: vítzství názor nových. K bližšímu vylíení prameny
naše i tu jsou nedostatené. Z nich jen tolik vybrati lze, že pevrat
poal se v rad samé. Ti, kdo byli z ní 1490 vystoupili, požádáni,

aby zase se vrátili, k emuž po delším váhání a odpírání na snme
pedbžném, který se v Perov sešel, svolili, kdežto Jakub
Štkenský nemoha zabrániti, co se chystalo, ped samým
snmem, který r. 1494 do Rychnova svolán, nebo na
samém poátku jeho odešel a v rad porad se již neúastnil.

Snm byl ,,valný", skládaje se z knží i neknží, a tu — jako již

r. 1490 v Brandýse — objevila se pevaha tch, kteí starý rigo-

rismus v Jednot dále udržovati nemínili. Matj prohlásil, že skládá

se sebe tu moc, kterou dosud v Jednot ml, spokojen jsa, i kdyby
mu nebylo z ní nic vráceno. Stalo se to bezpochyby podle ped-
cházející úmluvy s Klenovským a jeho stranou. Jako Matj tak

i rada jeho dosavadní zárove s ním úadu svého se zekla. A tu

teprve lenové pedešlé rady s Klenovským a Prokopem v ele
k žádosti snmu pijali zase povolání do rady, která zárove do-

plnna leny novými, kteí ped tím ješt k ní nikdy nebyli patili.

Mezi nimi byli Lukáš z Prahy i Vavinec Kraso-
n i ok ý. Bratr Matj sice biskupem zstal; jemu píslušeti mlo
i nadál výluné právo knžstvo Jednoty ordinovati, avšak, jak

naped v Perov umluveno, nejvyšší správa Jednoty vznesena na

Prokopa. Jemu vykázáno v úzké rad a tím v Jednot místem

první; k naznaení tohoto postavení užito názvu ,,sudí".^)

^) [Ponkud jinak tyto události líí Krason,ický v spise ,,O uených"
(viz níže). Podle nho br. Matj vzdával se sice na snmu Rychnovském
úadu biskupského, chtje býti jen prostým knzem neb i obecným Bratrem,
a také dosavadní ,, starší" nechtli dále vésti správu Jednoty, a ,,stálo to
tak chvíli drahnou". Potom však dali se pemluviti od mladých, mezi
nimiž byl i Krasonický, a zase ,, vsedli do úzké rady krom br. Tmy Pe-
louského". Teprve potom sešli se Bratí (také Krasonický) na Perov
u bratra Tmy a teprve tam byl br. Matj zbaven nejvyšší moci soud-
covské v Jednot, jež vložena na br. Prokopa. Zárove ustanoveni tam
Klenovský zpovdníkem v echách a na Morav, Jan Táborský správcem
zboru v Litomyšli, Lukáš kazatelem v Boleslavi a Vinaicích, Krasonický

12*
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Snm Rychnovský skonil se tím, že podobn jako r. 1490

v Brandýse nové rad udlil plnou moc, aby beze svolání snm,
cokoliv by za potebné uznala, zaíditi a vyhlásiti mohla.^) Ale

tím jednání pece skoneno nebylo. Ješt téhož dne k veeru

k vyzvání tch, kteí ped tím v rad byli zasedali a nyní byli

vystoupili, na rychlo nco Bratí, kteí práv na míst byli, se

sešlo a tu výpoved Brandýská zase za platnou prohlášena. Nestalo

se to ani u pítomnosti všech, aniž se všichni s tím srovnávali.

Aspo Lukáš, který |ám úastenství pi tom neml, naplnn byl

obavami, že tím zase jako r. 1490 spory a roztržky v Jednot
vzniknou. Ze starých pak Bratí Michal s lítostí pipomenul si

prvních dob Jednoty. Tím práv ospravedlovali staí Bratí své

vystoupení z církve, že tato s ,,mocí svta" se byla spátelila a spo-

jila. I zdálo se mu, že tím, co se dje, stará Jednota, kterou byl

zakládati pomáhal, se odsuzuje.

Odpor proti obnovené výpovdi Brandýské jevil se hlavn
zase v Prachesku, kde jako ped tím v ele odporujících stáli

Jakub Štkenský s Amosem. Jalsub, jehož slovo již tím vtší

mlo váhu, že byl k rad náležel, kdežto Amos, jak se zdá, v rad
krajské byl zasedal, nové rad vypovdl poslušenství, a-li se

k ,,prvnímu smyslu", t. j. k uení ehoovu nenavrátí. Ale stran,

která byla obdržela vrch, již nezbývalo, než jíti ješt dále na dráze,

na kterou byla obnovením výpovdi Brandýské nastoupila. Zbraní

nejmocnjší v rukou odprcv byly vždy upomínky na první dobu

Jednoty, byla autorita ehoova, byli spisové jeho. Tato zbra
mla ostí svého pozbyti. K tomu konci r. 1495 do Rychnova

svoláno shromáždní, které skládalo se z lenv nové rady a z tch,

jak se zdá, kteí roku pedešlého v Rychnov z rady byli vystoupili.

Mezi tmito byl i Michal. Od pítomných — bylo jich 18 — pro-

hlášeno, že bezvýminená vážnost sluší jen Písmu svatému, a

nikoli spism, které do té doby z Jednoty vyšly. Nedosti na tom

:

,,s v o 1 e n í m" Rychnovským z roku 1495 spism Chel-

ického a bratra ehoe výslovn se nejen závaznost odnímá, ale

,
.pomocníkem" Jednoty a Eliáš zpovdníkem na Morav. Podle Kraso-
nického potom Táborsícý a Klenovský, zajisté vedle Matje a Prokopa,
,,pednost mezi Bratími nkoliko let drželi" a po jejich smrti ,,br. Lukáš
vyzdvižen za nejvyššího".]

1) Dekrety 32—33, kde sice udán letopoet 1497, ale myln, jak
patrno ze srovnání s jinými místy, zvlášt na str. 40, 208, 221.
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také vytýká, v em se jich vystíhati teba. Otázek praktických,

o které tehdy spor byl, svolení pímo neeší, pedmtem jeho

jsou základní názory, o které bželo již pi rozdvojení o víru

a skutky. Uení ehoovo, názory doby staré prohlášeny za ne-

mírné a nestídmé.^) V nejbližších potom letech nastala také

poteba k praktickým otázkám dáti odpov úplnjší, podrobnjší
a uritjší, nežli se již výpovdí Brandýskou bylo stalo. Své plné

moci úzká rada pi tom neužila v té míe, jak by byla mohla.

Snmy se sešly r. 1497, nevíme kde, r. 1498 v Perov, r. 1499

v Brandýse po pedbžných poradách úzké rady v Prostjov,
r. 1500 v Perov a v Rychnov.

Co se písahy týe, platí již, že každý Bratr písahati smí,

ovšem ,,na pravd", s tou výhradou, aby Bratr Bratra ku písaze
nedohánl, aniž sám dobrovoln se k písaze nabízel. Písahající

Bratr neml však jmenovati ani Marie panny neb jiných svatých

(Dekrety 87, 82). Co se týe živností rozliných a obchodu, již

r. 1494 vyhlášena nkterá pravidla, kterými se písné zásady

starší umírují (Dekrety 125). Podrobnji o tom jednáno na jednom
ze snm r. 1500 a také pozdji (Dekrety 126—128). Nkteré
živnosti zstávaly vždy Bratím úpln zapovdny, jako kejkhství

a provozování hudby z emesla, malíství atd., jiné platily za ne-

bezpené, jako kupectví vbec a z emesel meíství a puškaství.^)

Vždy Bratím jako živnosti ,,v sob kesanské" se doporuovaly
zvlášt orba a emesla vezdejším potebám sloužící.

,,Moc svtskou" Chelický a eho pokládali za njaké
nutné zlo ve svt mimo Jednotu stojící; ješt ve výpovdi
Brandýské r. 1490 se praví, že svtské moci se všemi právy a po-

mstami nemáme mezi sebe pouštti ; r. 1499 již bez ostýchání ohlá-

šeno, že ,,moci svtské mezi sebou místo dáváme" ovšem vždy tak,

aby Bratí jsouce pány neb úedníky, konšely i rychtái jí ádné
užívali k tomu, k emu od Boha zízena jest (Dekrety 87). Bratr

v moci, v panství, v úad postavený ml vždy ním od toho

^) Svolení Rychnovské (v. o nm v Dokladech) dopluje se Dekret\-
82—87, kde všude o tehoi a jeho spiseche jest. Zdá se, že to, co v De-
krety pijato, pochází ze snesení snmu Perovského r. 1498.

*) Ve Zprávách knžských (vyd. 1527) nacházíme nco více než
v Dekretech. Vedle zlých a dobrých živností (Dekrety 128) se rozeznávají
ješt nebezpené a sice: panství, dstojenství, úadové, služba dvorská a
hradská, meíství, puškáství, domové hostinští, kupectví.
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se lišiti, jenž Bratrem nebyl, neb ty ctnosti, ve kterých bratr eho
obzvlášt podstatu pravého kesanství spatoval, v Jednot ani

potom ceniti se nepestávaly. Ve
,
.zprávách", t. j. v naueních

sepsaných pro Bratí rozliných stav a povolání, se pipomíná

,,urozeným",!) že všichni lidé od pírody rovni jsou, tm,
kdo moc a dstojenství mají, že povoláni jsou k služb lidu. Pi
trestání se odporuuje ona lidskost, které se v té píin minulým

stoletím tak asto nedostávalo. Ano ostýchavost starší doby, co

se úad týe, se nejednou zase ozývá; ve zpráv konšelm
a rychtám vždy ješt teme: ,,což muož býti najvíce, mají

vrní odvozování býti od úaduov pro mnohé nebezpeenstvie,

kteréž pi nich obecn bžie." Ve ,,zpráv soudcóm pi písudku

k smrti" pak se praví: ,,od toho soudu, kdež muož, má lovk
kající utiekati, což muož, a ani pi popravách z své svobodné

vuole bývati." Duchem staré Jednoty jest neseno pravidlo, že

,,Bratr s Bratrem nemá se ped svtským soudem súditi, ale radši

kivdu trpti". Než nkoho, kdo mimo Jednotu stojí, k soudu

pohn^ati se již dovolovalo, teba s výhradou, že se to státi nemá
le „z nuzné, ze znamenité poteby", a ne bez rady starších, t. j.

pedstavených bratrských . . . Nejobtížnjší bylo dobrou zprávu

dáti „na vojnu jdoucím". Za žold neml Bratr sloužiti nikdy.

Než i na vojnu pro vc spravedlivou od vrchnosti své byv povolán,

od krále neb pána, nemá jíti než ,,nerad". Avšaik jak se ml za-

chovati, jsa v pochybnosti o spravedlnosti té vci, za kterou mu
bojovati bylo? Zpráva na vojnu jdoucímu tu nedává odpovdi
pímé. Nepravit sice ani: nemáš jíti, ani: smíš jíti pece, avšak

svdomí Bratra upokoj uje tím: že ,,ten, kdo vojnu zaíná a lidi na

ni pinucuje, bude-li cokoli zlého, tím prvotn vinen bývá a ne lid

poddaný a poslušný".

Jest patmo, že Jednota starých zásad se nezbavila úpln a že

pechod k novým nepodail se bez jisté míry kasuistické sofistiky.

I bylo by nespravedlivo neuznati proti tomu, že staré zásady ve

své prostot, jednoduchosti a bezohledné dslednosti mají do sebe

tolik síly a ekl bych jakéhosi pvabu, že by to o Jednot ani dobrého

1) Zajímavo jest, že v Dekretech 97—98 se rozdíl iní mezi uroze-
nými, kteí mají lid poddaný, a tmi, kteí jeho nemají. Vlastn jen ped-
nost prvních se uznává, patrn proto, že oni mají ást té moci, která od
Boha zízena, t. j. moci státní. O tchto se praví, že ,,by nemli ani pocti-

vosti lidské k sob žádati".
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nevydávalo svdectví, kdyby onen pechod se byl provedl beze

spor a bez boj v Jednot samé. Odpor proti vítzství nového

smru jevil se bezpochyby i jinde mimo kraj Pracheský, jak patmo
z toho, že potom menší strana také jinde mimo eený kraj,

v Cechách i na Morav, své pívržence mla. Ale ani o kraji Pra-

cheském nevíme urit, jak velkých rozmrv odpor nabyl, jak

velký poet Bratí se k Jakubovi a Amosovi hlásil. Z knží, pokud
víme, se k nim nepidal nikdo. A proto práv mezi knžími toho

kraje a Jakubem i jeho pívrženci musily dostaviti se spory.

Tabkod knze Jana Poímského v Klatovech mnozí z tamjších

Bratí nechtli pijímati svátosti, Poímský pak vinil Jakuba, že

se tak dje z návodu jeho. Také vznikly spory mezi Jakubem
i jeho stranou a pedstaveným kraje Pracheského. Byl to bratr

Ambrož ze Skute. Zdá se, že správcem kraje byl již za vítzství

strany starých názor se pidržující — a snad již od starší ješt

doby — tehdy sám k starému uení se znaje, zejména co se písahy

t5''e. Navrátiv se od snmu z Rychnova, mluvil ovšem již jinae

o písaze i o jiném, což bez výitek se strany Jakubovy nezstávalo.

Jest patrno, že tím vším káze velice trpla a že správa Jednoty

nemohla tomu, co se dalo, pokojn se dívati dále. V post r. 1495

odebral se do kraje Pracheského bratr Matj, provázen Lukášem.

Ve Štkni u pítomnosti pedstaveného kraje bratra Ambrože,

knze Jana Poímského a jiných pedvoláni Jakub a Amos. Tito

se dostavili s jinými pívrženci, jako s ehoem Votickým, Blažkem
a jinými, ale tak, že, jak se zdá, si vedli spíše jako soudcové než

jako obžalovaní. Výitky Matji inné týkaly se jeho kolísání

mezi stranami, s Lukášem hádáno se o vcech sporných, zvlášt

o písaze. Po snmu Rychnovském totiž zborm kraje Prache-
ského — a bezpochyby i jiných kraj — posláno nauení, pokud
písaha Bratím se dovoluje. A tak se písaha na ten as stala

heslem stran. Ti, kdo k starým názorm se hlásili, nazýváni též

,,Bratími nepiísežnými".

Jednání protáhlo se pozd do veera, tak že téhož dne skoneno
býti nemohlo. Následujícího dne se mlo pokraovati, což ped-
volaným oznámeno. Ale tito se druhého dne již nedostavili. I ne-

zbývalo než vyíditi vc písemn. Proti Jakubovi a Amosovi vy-

hlášeno odlouení od pijímání svátostí. Za vinu, mimo spory

s knžími i pedstaveným kraje, Jakubovi i to kladeno, že spor
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maje s Albrechtem Rendlem z Oušavy, lenem Jednoty, s ním

smíiti se nechtl. Spor tento mél význam zásadný, jelikož, jak

se zdá, Jakub popíral, že by Rendl ve svém veejném postavení

mohl pravým Bratrem býti. Správa Jednoty r. 1495 se sice Rendla

proti Jakubovi Štkenskému ujímala, avšak, nežli desítiletí uply-

nulo, Jednota se tohoto lena svého odekla sama, když on sám jí

sice mnoho prospti mohl a také i potom, nejsa již Bratrem, po-

sloužil, ale pece mravní odvahy neml, aby se k ní veejn a ote-

ven hlásil. Že Jakub pro pana Rendla byl vylouen, nesvdí
práv proti nmu. Pes to teba uznati, že strana vítzná užívala

svého vítzství dosti mírn. Jako výpovd Brandýská není než

kompromiss dvojího názoru, tak v Jednot mly neb aspo mohly

i nadál oba smry potrvati. Pátelé starého rigorismu mohli pro

sebe ,,starý smysl" zachovávati, ovšem kdyby uznali pro jiné

oprávnnost pravidel nových. To oznámil Matj ped odchodem

ze Štkn písemn bratru Blažkovi na míst ostatních.

Avšak toho práv spor se týkal, má-li pro všecky leny Jednoty

bez výjimky platiti tentýž jediný vzor pravého kesana a Bratra

a sice takového, který tomu, co se rozumlo ,,mocí svta", v niem
vyhovti, v niem ústupku žádného uiniti neml. Strana Jakubova

vyslala k bratru Matjovi do Litomyšle, kde se on tehdy, maje

k své ruce — a snad i k dozoru, aby zase vlivu opposice nepodlehl—
knze Jana Táborského, správce zboru v Litomyšli, zdržoval,

bratra Beneše Vodiku, krejího v Chlumci nad Cidlinou, s otázkou:

hlásí-li se k ,,prvnímu smyslu", t. k názorm starým. Bratr Matj,

který již setrval pi stran, která si ho byla, abych tak ekl, do-

byla, mohl vždy dáti odpovd ve smyslu výpovdi Brandýské, že

,,drží smysl obojí". A práv proto, že Jednota nezatratila staré

názory úpln, byl i potom po všem, co se bylo udalo, pokus o sjed-

nocení aspo možný. Takovým pokusem bylo rozmlouvání,
jež se r. 1496 konalo v Chlumci nad Cidlinou v dom dote-

ného bratra Vodiky u pítomnosti Bratí zboru Chlumeckého

i nkterých okolních. Bratru Matji stáli po boku Prokop a Lukáš,

tehda již správce zboru Boleslavského; s nimi pišli ješt bratr

Matj Uhlí z nejstarší obce bratrské, Kunvaldu, ped tím sám

pívrženec starých názor a len úzké rady 1490—1494, a Ber-

nard z Pibyslavic ze zboru Litomyšlského. etnji byla zastoupena

„malá strana". Vedle Beneše Vodiky, zdá se, že se dostavili



185

Všichni její znamenitjší lenové, Jakub i Amos, íha Votický,

Matouš, tkadlec z Lanškrouna,i) Jiík, bedná z Votic, Jan,

mlyná ze Sušice, Ondej švec, Havel, soukeník z Litomyšle,

Pavel, knz nkdy Vlásenských bratí i Mikulášencv, Jan

Truhlá, Jan Cvilda, emeslem kožišník a j. Prbh a výsledek

rozmlouvání byl jako obyejn, že každá strana zstala pi svém.

Zase položena od Brati menší strany otázka, byl4i „první smysl"

založen na slovech Kristových, a když byl, pro na nm mnno?
Jak má slouti v pravd Bratrem ten, jenž smí písahati, konšelem

býti, k smrti odsouditi, šekovati? A pi tom strana stran inila

rozliné výitky; zvlášt bratr Matj jimi zasypán, až prý ho

samým Bratím menší strany bylo líto. Pi tom se e vracela

zase a zase k traktátu, který jménem Jakubov>Tn ped tím po

návštv Matjov ve Štkni r. 1495 vyšel. I jeví se pi rozmlou-

vání v Chlumci, jako i ped tím, Jakub Štkenský jako vdce

strany. Potom ob strany vydaly proti sob polemické traktáty.

1) [O tomto pedním lenu „malé strany" vypravuje Krasonický

v ,, Psaní proti Kalencovi o pvodu odtrženc" (rkps.mus.V. F41, 1. 358a):

,, Matouš landškrounskv tkadlec, kdežkoli byl, bud v Domažlicích, v Roud-

nici neb v Štemberce, v Žlebích, všudy velikou bouku inil netoliko proti

Bratím svým, jakž poal býti s nimi, ale i proti jiným lidem, až tak blízko

bylo, žev Roudnici témvšeckv naše Bratí byli by zbili na smrta v Zlebích

málo že sám nebyl zabit a nemohl nikdýž zbýti dlouho a v Lantškron jsa,

vždycky nepokojný byl, takže dv let ped tmi odezanci (tedy: r. 1488)

byl cizí a vylouený od Bratí starších, moha to povdti dobe, eho sem

svdom; neb jest také se mnou zaal hádku a nesnáz, když sem mluvil

v zboru, jsa od Bratí dán do Lanškrouna, na velikunoc . . i pivedl sem

e prorockou . . . Tehdy hned Matouš eený, jsa ješt s Brati ími, vstav,

hlíisit promluvil : , I co smíš mluviti ? I co nám do Žid ? Však my máme
Nový Zákon a ne Starý.' A s tím hned šel pre. Potom o to i o jiné když

byl ohledovánped staršími .. .. mezitím doptali se Bratí, žebyoP. Kristu

bludný a zlý smysl ml. neb nedržel, by pravý Bh byl, než lovk pouhý,

i o jiné dva kusy škodlivé; a to svdectví na a proti nmu pineseno

z Šternberka z Moravy do Litomyšle ... A Bratí žádným obyejem ne-

chtli ho za Bratra míi, bude-livtomstáti, i musil umlknouti a povoliti . .
.

A když o Zákon Starý i s proroky ml initi ped Bratími staršími i o tu

nesnáz lantškrounskóu, nedal se ohledati, než vstav svobodn ode všech,

šel pre z Brandejsa . . . Jist zvlá.štní práci a péi mli Bratí o duši jeho

a pro se i do Brandejsa svolali, chtíce s milostí jemu posloužiti, aby neza-

hynul ... A když se pak po dvou letech Kubík a Amos zjevili, hned tento

s "nimi spojil se a byl za pedního skoro u n ích proti Bratím, neb mluvný

byl a kus litery uml, až potom spisovali na Bratí hanjíce . . . br. Matje
biskupa a vešken pvod knží. . . A Matouš na špici zpravoval vci jejich,

nebyv s poátku s nimi, ani co vda. až mu pimluvili . .
." Tomuto Ma-

toušovi platí zajisté list M. Jakuba Weydoncra z Nisy ..adMathcumhmficem
pihkardum in Sternberg", daný v Olomouci 1488, o nmž podává zprávu

GoU, Nkteré prám. k nábož. dj., str. 3.]
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obsahující zárove zprávy o schzi Chlumecké, v nichž každá

sob vítzství pipisuje.

Schze Chlumecká r. 1496 není poslední pokus, který se stal

o smíení stran. Také se zdá, že menší strana se ješt nevzdávala

zcela nadje na vítzství, kdyby se jí podailo získati si zase bratra

Matje. K nmu odebrali se nkteí ped velkonocemi roku 1499

a pedložili mu otázku, míní-li správa Jednoty i nadál na svém se-

trvati. Byl-li to zárove pokus, jak se domníváme, o bratra Matje,

nezdail se. Matj odložil odpovd k dob pozdjší, i dal ji nkdy
po velikonocích listem jménem jeho vydaným, obsahujícím obranu

zásad, ke kterým Jednota se byla pihlásila. Avšak pece tuším

ješt r. 1499 byla schze v Hranicích, tedy na Morav, j ednak proto,

že tam bratra Matje v poslední dob života jeho astji nacházíme,

jednak proto, že také na Morav menší strana své pívržence mla.

Pro chorobu se bratr Matj k schzi nedostavil, ale zaslal list,

kterým zastával se zásad, jichž vláda v Jednot již otesena býti

nemla. O prbhu schze nemáme zpráv.

Menší strana utrpla již v nejbUžší potom, jak se zdá, dob
pohromu svárem, který v ní samé vznikl. Stalo se to nejspíše brzo

po smrti bratra Matje, jenž na poátku r. 1500 skonal, když smrtí

jeho poslední nadje, že by starý smr zase v Jednot vrch obdržeti

mohl, zanikla. Dosud všecky svazky mezi Jednotou a menší

stranou petrhány nebyly, avšak to, co Amos chtl a také provedl,

smovalo k tomu, aby menší strana se zídila jako zvláštní samo-

statná jednota založením svého vlastního ádu knžského. Ježto,

pokud víme, z knží bratrských nikdo se k ní nehlásil, stalo se to

nejspíše podobným zpsobem, jako Jednota sama r. 1467 byla

si vedla. O podrobnostech zpraveni nejsme; víme jen, že ke

knžím menší strany náležel Jan Cvilda (Ruk. I. 320), a ani o tom

známo není, zdali hned k prvním knžím menší strany. Než tento

krok Amosv vzbudil odpor v stran samé. Ti, kdo se s ním ne-

srovnávali, Jakub Štkenský, Beneš Vodika a snad i jiní, vrátiH

se k Jednot. S nimi, tuším, konána schze v Mladé Boleslavi,

sídle Lukášov. I tu bližší okolnosti jsou nám neznámy. Amos se

svými teprve potom, jak se zdá, z Jednoty úpln vylouen. Než

také nkdejší vdce strany, Jakub, v Jednot zstati neml, pro

njaké odchylky v uení od svátosti oltání vystoupiv zase nebo
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byv vylouen, a-li k nmu zpráva Lukášova, na jehož spisy pi
tom pi všem hlavn jsme odkázáni, se vztahuje.^)

Roku 1494 ustanovením Prokopa jako sudího vedle Matje,

který biskupem zstal, poaly se zmny v nejvyšší
správ Jednoty, ve kterých pokraováno, jakmile spory

stran ponkud do pozadí ustoupily.

Pi ustanovení sudího nebyl úmysl jemu popáti toho mo-
narchického postavení, které dosud biskup jako nejvyšší správce

Jednoty zaujímal. Neml býti než první v úzké rad, bez ní ,,sám

nic velikého a zvláštního nemoha", jak vysloveno r. 1499 snmem
Brandýským podle návrh jemu od úzké rady pedložených, od
ní samé ped tím v Prostjov vypracovaných, ve kterých nový

ád církevní Jednoty bratrské obsažen jest (Dekrety 17—23, 24 až

30, 33, 34—35). Úzké rad na základ plné moci, kterou jí snm
Rychnovský r. 1491 byl udlil, „prvotní po Kristu moc k církvi"

piena, akoli pi tom uznáno, že nejvyšší moc vlastn ve ,,vší

církvi" záleží a snmy proto zaniknouti nemly. Snmu, jako

poprvé r. 1494 rada z volby na snme Rychnovském vyšla, také

pro budoucnost doplování její ponecháno, akoli pi tom eeno,
že by se úzká rada mohla doplovati sama. Rada si zstavila

schvalování zvolených.

V Prostjov od úzké rady r. 1499 také o tom jednáno, co by
se státi mlo po smrti bratra Matje, prvního a dosud jediného

biskupa Jednoty. Zatím ustanoveno jen tohk, aby, když poteba
toho nastane, oba nejstarší dle ádu bratrského knží Tomáš
Pelouský a Eliáš právo mli Matjovi nástupce v úad biskup-

ském ,,potvrditi". K tomu jim od Matje samého hned v Prost-

jov plná moc dána, což také potom n? snme v Brandýse schvá-

leno. Snm tento znamená vrchol vítzství strany Klenovského,

již po smrti jeho samého. Byl zemel r. 1498. Bratr Matj na

1) [V. psaní br. Vav. Krasonického proti Kalencovi (rpks. mus.
V.F 4Í 1. 357b) te se o tom: „Kubík potom poznav se, že zle uinil, i inil
z toho pokání a pi j at zase do Jednoty bratrské za Bratra obecného; a potom
opt vylouen pro krmování a v tom dokonal." Tamtéž zmínka o

,
.Vodi-

kovi krejím Chlumeckém, kterýž, pobyv nco s nimi, a potom zase pišel
k Bratím a o nich pravil, že my, t. odtr*,enci, nic nejsme lepší nad n,
t. naše Bratí. Apotom opt odstoupil od našich Bratí a naposledys žádným
nebyl a tak umel. Byl lovk smlý píhš a všetený." Jeho snad se týká
zpráva o krejím Vodikovi, který r. 1504 v pražském kostele sv. Havla
s'hodil sochu božího umuení s oltáe. Viz Tomek X., 207.]
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snmu pítomný prohlásil, že všemu se podrobuje, i tomu, že úzké

rad pisouzena také moc biskupa, kdyby uznala za potebné,

úíadu jeho zbaviti.

V lednu 1500 bratr Matj v Lipníku na Morav zemel. Po

velkonocích snm v Rychnov dle návrhu úzké rady schválil,

aby na míst jeho zvoleni byli biskupové tyi, pi emž na novo

prohlášeno, že ,,nejvyšší místo" v Jednot nebude náležeti ani

nkterému z nich, ani všem, nýbrž celé rad. Také volbu biskup

úzká rada pikla sob aspo v zásad, než ponechala ji pece

snmu knžskému, tedy bez úastenství Bratí obecných i laikv,

a sice tak, že sob vždy pi lom kontrolu a nenepatrné úastenství

zstavila. Podle toho poádku zvoleni vedle Tmy a Eliáše Lukáš

a Ambrož Skuteský. U dvou prvních k plné moci, kterou již prve

od bratra Matje byli obdrželi, pistoupila nyní dodatená volba,

u Lukáše a Ambrože následovalo po volb ,,potvržení" skrze oba

starší spolubiskupy.

Od r. 1494 do 1500, od snmu Rychnovského do smrti bratra

Matje vedle biskup? stál sudí. Roku 1501 snm, nevíme kde

konaný, schválil k návrhu úzké rady, aby funkce sudího spojeny

byly zase s úadem biskupským a sice tak, aby biskup v úade
nejstarší zárove byl sudím. i) Pi tom kompetence jeho jako

sudího uritj i vymena a také obmezena. Jemu slušelo íditi

jednání úzké rady, než úzkou radu svolati mohl netoliko on sám,

nýbrž také každý z biskupv, dorozumj e se s ostatními spolu-

biskupy. Snm obecný Jednoty z pravidla neml se scházeti než

na základ snesení úzké rady celé. Za nejstaršího biskupa platil

Tma Pelouský, jemu roku 1501 ustoupil dosavadní sudí bratr

Prokop. Akoli první místo v Jednot pisouzeno úzké rad celé,

pece vrchní ízení její vloženo do rukou ty biskupv, kteí se

také místn o správu Jednoty podlih. Každému totiž ustanoven

1) Dekrety 43: „ten, jenž prvotnost ordinování držeti má, aby do
druhého ordinování prv-otnost v svolání snmu s tovaryši vedl" atd. Vý-
klad není snadný. Kdyby ,, ordinování" znamenalo ordinování knží od
biskupv, mohlo by se toto místo též tak vyložiti, že se biskupové neustále

mezi sebou stídali (srovn. str. 34) od jedné ordinace knžské k druhé.

Avšak podobnjší jest, že zde mínno ordinování biskupv, prvotnost ordi-

nování že znamená seniorát v úad biskupském. O Tmovi se v Knize
úmrtí praví: ,,bvl biskupem, a naposledy i sudím ; starším biskupem byl

než br. Lukáš." Soudcovstvím patrn mínn stálý úad. Srovn. tak zv.

kšaft Lukášv tamtéž.
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zvláštní kraj. Výslovn se v pramenech jen Prachenský uvádí,

jenž Ambrožovi zstal. Lze však za to míti, že, co v Cechách

k tomuto kraji se nepoítalo, postaveno pod správu Lukášovu,

jenž trvalé sídlo ml v Boleslavi jako Ambrož ve Štkni. Tma
a Eliáš rozdhli se o Moravu, onen se sídlem v Perov, tento

v Prostjov. Rozhodující vliv nepipadl však Tmovi, nýbrž

Lukáši. I v tom se jeví pevaha mladší generace nad starými

Bratími.

Roku 1501 schválen také ád i agenda týkající

se ordinování i ízení knží bratrských.
Chelický kdysi žádal, že by knží od svých obcí voleni býti roh.

Tomu Jednota potom potud vyhovla, že kandidáti k úadu

knžskému, mezi kter\Tni los rozhodl, na snme r. 1467 vybráni

byh volbou. Co potom v Jednot platilo, nevíme.^) Agenda

z roku 1501 uznává, že by podle ádu první církve knz ml b>i:i

zvolen od toho zboru, který by potom spravovati ml (Dekrety

45). Než „volení na knžství a jáhenství" již r. 1499 piteno bylo

ke kompetenci úzké rady a také agenda z roku 1501 obcím bratr-

ským žádného spolupsobení pi vybírání kandidát k úadu

knžskému nepipisuje, leda že tito se snad k svdectví svých

zborv o své hodnosti a zpsobilosti odvolati mohli.

Agendou roku 1501 podrobn vymíena práva a povinnosti

k úadm knžskému a jáhenskému patící. Také v této agend

se ješt knžím schvaluje, zvlášt mladším, aby „rukama praco-

vali", t. aby k snadnjší výživ njaké slušné emeslo — obchod

a umní lékaské vyloueny — provozovali, v emž také jáhnové

jim pidlení pomáhati mli. Ale nemlo se to díti na újmu ]ich

úadu. Evangchcká chudoba se jim již neukládala v té závaznosti

a míe jako na poátku Jednoty. Co by zddili, co by jim z živnosti

vedle jich úadu provozované zbylo, mohli si podržeti. Souvisí

to také s tím, že od konce 15. století knží i ze ženatých vybíráni,

což dosud neplatilo.2) jíž r. 1499 3) ustanoveno, aby knží svo-

i) [Ve Výslechu Bratí na Kladsku r. 1480 (. 40*) str. 8 se o tom

praví: ,,Iam vero sacerdotes faciunt per elcccionem non per sortem . . .

Conveniéntes in unum, araut Deuni et eligunt aliquos per inspiriícionem,

ut opinantur, Spiritus sancti, quos vident in apparcncia mehorcs víte . .
."]

^) Dekrety 07 (v. Gindely 83). Snesení z r. 1498 píití k tm no-

votám, které v Jednot vznikly v posledním desítiletí 15. století.

») Dekrety 57—58 doplnny podle Zpráv knžských. Rok 1499

v tchto se nachází.
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bodní jmní své odkazovali knžím, svým spolubratím, a také

obecním Bratím bylo dovoleno knžím odkazy initi, než tak,

že odkaz vložen do pokladnice i ,,mšce obecného" v kraji, vzrsta-

jícího z darv, sbírek a odkazv a sloužícího k podporování

chudých a také k výživ knžstva. Jest patrno, že runí práce

knží zstávala v Jednot snad již více pro píklad k pilnosti

povzbuzující, než jako hlavní pramen jich výživy. K tomu pi-

stupovala v této dob již také nadání od píznivcv Jednoty

a bohatých lenv jejích, zvlášt domy v mstech, které pak k shro-

máždním bohoslužebným a knžím za byt sloužily. V první

dob Jednoty knží bratrští, jak se zdá, ani pevných sídel nemli.

Vedli život tkavý, jsouce neustále na cestách tam, kde jich teba
bylo. V agend z r. 1501 teme naízení knzi bratrskému platící,

aby „se neprocházel do jiných krajv neb zborv k zvstování

neb k zpráv bez povolení starších neb zprávce toho kraje, pote-

bujícího jeho pomoci". Jest patmo, že mezi tkavostí starší doby

a touto ustáleností leží delší vývoj, který však pro nedostatek

zpráv vystopovati nelze.^) Také tato zmna nebyla po chuti

1) Lukáš v ,,Obnovení" vykládá, že jako Kristus tyicet dní na
poušti se postil, tak první církev byla , chudá, ponížená, laná a mizerná,
posmýkavá, vždy místa mnící, nuzná, potebná v asných vcech, ale

v duchovních mocná, slavná, krásná, sytá, veselá". ábel ji sice pokoušel
skrze údy bohaté, mocné nkteré, ale nic neobdržel pi první církvi. ,,I na-
strojil potom ábel v prodleném asu kamení ourážek a poteb života skrze
bohaté, urozené, mocné." Jsou to: desátky a k tomu pole, ddiny, louky
neb lesy a nkde i platy na lidech. Jednota bratrská se zase vrátila na
pouš. ,,A k tomu pán Bh knžím — bratrským — sloužil píinami, že

málo na místech býti mohli po práci a chzi daleké, a kdež pišli, tu pán
Bh milost dal hospodái z milosti pijíti a posloužiti, jakož nkteí na to

znamenité statky utráceli . .
." Potom ,,jakž se lid rozmnožovati poal

a zprávce losem kraje a místa drželi a pi zboích místn b\d:i poeli, a pán
Buoh opatrovati i pidávati ráil vci k životu asnému a k tomu dal pokoj
tak, aby (knží bratrští) domy a píbytky zvláštními opateni byh: vzal

a bére dábel tudy píiny pokušení . . . aby vy\-edl zprávce z pée pa-
stýské a vedl k lakomství . . A nkteré na píklad poíná vésti ím-
ského poátku zavedení, aby knží chtli opatrováni býti z obecních
dávek neb odúmrtí, prázdníce a zahálejíce, mohouce i majíce kdy pracovati.

A hospodái též aby knze nepijímali, z milosti jísti nedali, ale aby na
obecní dávky to vše puosobili. A a není ješt toho, ale bUzké, aby na to

práva inili, neb obyej asto inný za právo uveden bývá. Protož pán
Bh necht tomu i kazí to tak, že na nás na starší správce dopustil, abychom
V3'hnáni byU z domv ..." Tak psal Lukáš za pronásledování, když sám,
opustiv Boleslav, skrývati se musil.— Lukáš se dále ješt jednou vrací k po-

kušení dáblovu, kterým zavedl ímskou církev. ,, Proti tomuto zavedení
pán Bh v Jednot této netoliko pýchu odjal a pokoru v poddanosti dal,

a odjal vysokosti ty, z nichž by mohli vj-^ýšeni býti, jako moudré svta,
uené, urozené, mocné, aby tch v sláv a v duostoj enstvá svta nebylo, a byl-li
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Bratím mens. strany: jim se zdálo, že tím knží Jednoty se pro-

hešují proti Pib.^Tiu, jež káže, aby jdouce po všem svt kázali

evangelium. Jest to výtka charakterisující ty, od nichž vychází.

Setkáváme se tu s pepínáním principu, který hlubší má význam,

totiž onoho pravidla: ,
.prost viti", které Jednota hned na

poátku pijala, chtíc se uvarovati sporv o eucharistii. Na takové

prosté víe, která se nejradji doslovného znní písma pidrží,

zakládá se spor o písahu a vše to, pi emž záleží na výklad

páté kapitoly sv. Matouše.^) A proto také s tmito názory se ne-

setkáváme toHko u Bratí. Ped nimi Valdenští písahu zamítah

a trest smrti za mstu kesanu zakázanou pokládali. Také tkaví

by který, aby musil v potup svta (býti), a by i co chtl dáti na zemi k d-
dictví, aby nemožné bylo zapisovati a ujistiti toho na as budoucí. Jakož
jeden znamenitý a dovrn obrácený pán chtl dáti k domu Brandýskému,
by jedné byli chtli vzíti, ves nkterou, jakož mi svdomo, jak sou jemu
tehdy odepeli, ukazujíce, že tudy církev zavedena. Ano i my nkteí
místa svobodná majíc zboruov i nkde nadaná a listy pojištná: a jak pán
Bh umí v to trefiti, necht, bychom njakého oufání požívali v kom jiném

než v nm, na to te pivedl, aby ti vlastní dárce toho nemohli tomu nic

uiniti, aby té svobody užíváno bylo. A vše pán Bh dobe iní . . . Neb
kdyby pán Bh v tom dopustil svobodu, bezpenost, nevím, byloli by
bez híchv a škod potomních." — Palacký ^V., 1, 387) klade ono od-

mítnutí nadání pro zbo Brandýský do doby po vítzství vtší strany.

Než pravdpodobno, že se to stalo prve, ped rokem 1490, a že onen pán
jest Jan Kostka. — V LitomyšU Bratí nabyli domu pro zbo r. 1502 daro-

váním paní Anny z Šárova, která sama onen dm obdržela darem od Bo-

huše Kostky r. 1501, nejspíše proto, aby jej Bratím darovala. (Srovn.

J. Šimek ve Sborníku Hist. III., 329.)

1) Spor obou stran týkal se též otázky, kdy manželství muže
rozvedeno býti. Menší strana chtla rozvod dovoliti játi v píin
cizoložstva dle slov Kristových u sv. Matouše. O tom jednáno a hádáno se

též v Chlumci. V staré Jednot podle snesení snmu ,
.okolo r. 1473" platilo,

že krom píiny cizoložstva lze ženu propustiti také, když by ,,kdo pro ni

nemohl zachovati uení P. Krista". Co pozdji, nejspíše r. 1500, o tom
ustanoveno, v. Dekrety 71—76. Srovn. Gindely 87. — Jiným podízeným
pedmtem sporu bylo ,,ma z á ní nemocných olejem". Bželo
tuším o to, má-]i poítáno býti mezi svátosti. — Bratí menší strany

mimo to ješt svým protivníkm vytýkali, že nkteí mezi nimi ,,chtí

i kest složiti", t. optování ktu. Srovn. tak zv. Historii Blaho-

slavovu, kde k r. 1494 zapsáno: ,,Téhož léta uinil psaní M, Jan léka,

bratra Lukáše vlastní bratr, o tom, že není potebí optovati ktu Bratiím
pi lidech prve od knží ímských poktných." (Poznámka in margine zní:

,,Utrum sit is, quem Cohnus M. Joannem Nigrm physicum nominat?")
— Lukáš ve spise ,,0 obnovení" se optování ktu vele zastává, obraceje

se proti tm, kdo ..domnívajíce se, že sou ktni od dobrých knží, i po-

hrdali radou boží." Lukáš pipouští, že ,, mohli nkteí knží jako i podnes
dobi životem býti, však ne smyslem neb oumyslem." A pece on sám
potom dospl k mínní že

,
.mohou píiny nastati, že nebude potebí ktu

optovati". Optování ktu pestalo v Jednot od r. 1534 zaínaje k rad
nmeckých reformátorv (Dekrety 150).
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knzi jich podobaji se tkavým knžím bratrským první doby

a snad jim i vzorem neb píkladem byli, jakož také Chelickému

knz chodící po svt a uící nejlépe by se byl líbil. Bratím, když

na poátku Jednoty sValdenskými v bližší styky vstoupili, vadilo,

jak víme, že knží jich evangelické chudoby nezachovávali, že

sbírky mezi souvrci k své výživ a netoliko na chudé obraceli.

V té vci na konci století rozdíl mezi Bratími a Valdenskými

mizel.

Menší stranu Bratí dále charakterisuje její konser\'a-

tivnost. Jako Chelickému církev prvých století kesanských

podle toho obrazu, který si o ní utvoil, tak jí stará Jednota byla

vzorem ve všem a všudy. O tom také pochybovati nelze, že menší

strana zstala na tch základech nepohnut státi, na kterých

Jednota na poátku zbudována, kdežto vtší strana z ásti je

opustila. A také o to vlastn mezi stranama nebylo sporu.

V Chlumci zástupcové vtší strany pímo pravili, že pi ,,prvním

smyslu" byly nedostatky. Proti menší stran strana tato hlásí se

k principu dalšího V}'Voje Jednoty.

Vítzstvím vtší strany kynulo Jednot rozšíení ve všech

vrstvách národa eského. A to jest nejdležitjší stránka tohoto

sporu obou stran. Kdyby Jednota byla zstala nepohnut státi

na tch základech, na kterých založena byla, další prbh djin

jejích byl by se nejspíše bral jiným smrem. Byla by jí pipadla

tak dležitá úloha v djinách národa našeho v 16, a 17. století?

Byla by si získala tak znamenitých zásluh o pstování jazyka

eského i literatury? Byli by ze stedu jejího vyšli mužové jako

Blahoslav a Komenský? Abychom však nebyh nespravedliví

k Jednot staré, nezapomínejme, jak dležité místo sluší vykázati

i v djinách písemnictví eského také bratru ehoovi, neku-li,

smíme-li jej vbec pibrati, Petrovi Chelickému; a uvažme také,

že ani Jednota bratrská pi svém dalším rozvoji a rozkvtu nebyla

s to, aby národ eský zachránila ped úpadkem.

V djinách Jednoty bratrské se opakuje, co v djinách každého

náboženského hnutí a každé církevní spolenosti shledati lze, že

totiž prvotní ráz se pozdji mní a modifikuje, ím více pívrženc

a len pibývá, ba že se i to, co se prvotn Vysoce cenilo, v obt

dává za další rozšíení a vzrst. A s touže nutností, která v d-
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jinách vbec vládne/) objeví se pak strana, která starého spustiti

se nemíní, která v novotách spatuje až i ,,jed vUtý do církve

svaté". Že o to bží, tušiU ti, kdo v Jednot bratrské v popedí

stran stah. Bratí, kteí na starých Iph názorech, praví ve svých

spisech, že pravda vždy jen v menšin se udržovala, a proto nazvali

se sami ,,menší stranou".

Osudy menší strany po jejím úplném odtržení od velké Jednoty

dále stopovati nemíníme. Obvyklým tehdy všude v náboženské

polemice zpsobem o tchto ,,odtržencích" ve spisech protivníkv,

zvlášt pozdjších Lukášových, leccos nepíznivého se vypravuje.

Avšak i tu pipomenouti sluší, že, eho se doítáme o Mikuláši

vetenáii a hospodyni jeho Kláe, upálených pro víru v Praze

r. 1526, kteí k menší stran náleželi, vždy svdí, že ani v ní

nevymizel úpln ten duch který starou Jednotu oživoval.-)

Vtší strana, vlastní Jednota bratrská budoucnosti, se smíila

se ,,svtem". Akoli ani ona nezapela úpln pvodu svého, pece
setela se sebe aspo z ásti to, co Bratrství dodávalo zvláštního

originálního rázu. Tím se také koní doba Jednoty pro toho, kdo

djiny její vypravuje, nejobtížnjší, která však není bez onoho

pvabu, který v pemáhání obtíží spoívá. Tomu pak, kdo dále

djiny Jednoty stopovati míní, budiž pipomenuto za pravidlo,

který^m íditi se má, že, cokoli platí v 16., v 17. století s ohledem

na uení, na ústrojí spoleenské a církevní, bez uritého sv-
dectví a bez dvodu hned na starou Jednotu 15. století penášeti

nesmí.

^) Srovn. E. Denis, Les origines de Tunité des frres bohémes, Angers
1885, stT. 56: ,,Jamais peut-tre n'a éclaté avec plus évidence la force
irréstistible des événements et des situations, leur action toutepuissante
sur les systmes et les hommes."

2) Srovn. Bartošovu Kroniku a Pamti o boui Pražské, vydal A.
Rezek v Pojednáních kr. eské spolenosti nauk 1881. [A'iz nyní Prám.
dj. eských VI., 208 a 339.] — Když INIikuláš byl tázán, co by držel

o bratru Lukášovi Boleslavském, odpovédl, že ,,jest lovék dobrý, jemuž
také pán Bh milost v známosti Zákona jeho dáti ráil, však v tom se mn
nelíbí, že o lidech jiných dobe nesmýšlí. Já ho nesoudím, pán Bh ho sudí"

13
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Doklady a dodatky.

1. Pehled pramenv.

Dležitjší prameny k djinám Jednoty bratrské v dob
vnitních spor jsou tyto:

Rada o konšelství v mstech z r. 1490. A. V. 1. 331. Bez nad-
pisu. Místo nadpisu letopoet: ,,L. P. 1490." Jakž obsahu patrno,

jest to rada daná Bratím v rozliných potebách té doby, zvlášt

když od nich žádáno, aby v mstech úad konšelský pijímali.

Vyšla nejspíše od úzké rady, na základ porad ve ,,zboru uitelv,
kteí se sešli z krajv", t. j. snmu knžského.

První traktát Jakuba i Kubika Štekenského, jednoho z vdc
menší strany. A. IV. 1. 58b—61a. ISiadpis: ,,Menší strana Bratí".

Zaátek: ,,Milost pána našeho J. Krista, jakož on sám dí: kde
se zberou dva nebo ti, já sem mezi nimi." Že spisovatelem jest

Kubík anebo že traktát aspo jeho jménem \^dán, patrno z obsahu,

kde na jednom míst teme: ,,já Kubík". Sepsán po snme
Rychnovském (1494) a ped pobytem Matje a Lukáše ve Štkni
v post roku 1495, nejspíše již r. 1495 po ,,svolení" o spisech

ehoových.
Druhý traktát Kubíkúv. A. IV. 1. 49a—58a s nadpisem: ,,Tuto

se pokládají nkterá psaní odtržencuov . .
." Pedeslán krátký

úvod, ve kterém se vynikající lenové obou stran jmenují. K jedné

stran se poítají: Matj biskup, Michal starý^ Jan Chelický,i)

Lev, Kubík, Amos, Blažek, Jan mlyná Sušický, íha, Stanislaides,

Jan Štkenský, Petr, 2) Matouš tkadlec s jinými. K druhé stran
se poítají: Klenovský, Táborský Jan, Eliáš, Tuoma Peloucký,
Tuoma Nmec, Lukáš, Prokop bakalá, Vavinec Lorek bakalá,

dva Martinové šidlai. ,,Ti pak pitáhli k sob Matje i Michala".
— Spis sám nadepsán: ,,List Brati odporných pisaze, menši

strany". Zaátek: ,,Neb jest bylo tak od poátku svta, že dobí
lidé museli jsou trpti ..." Jako v prvním traktáte. Kubík o sob
mluví v pivní osob. Ve zpráv vtší strany o rozmlouvání

v Chlumci se praví, že spisovatelé byli Amos i Kubík, a^ íha
z Votic že opravoval. Spis sepsán po návštv Matjov v Štkni
a byl potom ten a rozebírán pi rozmlouvání obou stran v Chlumci

r. 1496.

Zpráva vtši strany o rozmlouváni v Chlumci (1496). Cituji:

Zpráva vtší strany. Spisovatelem jest nejspíše Lukáš z Prahy.

V A. IV. 1. 26a—^33b bez nadpisu s letopotem 1496. Jest to zá-

rove odpovd na druhý spis Kubíkv.
Zpráva menši strany o rozmlouvini v Chlumci. A. IV. 1. 166b

až 172b. Zaátek: ,,L. P. 1496 Bratí mU mluvení v Chlumci

1) Jan Chelický se zde uvádí, akoli již r. 1484 zemel.
2) Jinde Petr slepý.
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letnicích
" Roku 1504 Jan Bechyka (v. Jirekovu Ruk 1.

54-55) zaslal ten spis paní Krescencii Zmrzlíkové. Listjeho

i spis sám ^Ttištn v asopise histoiickém vyd. od J. Dobiase II.

/-I QQ9\ +^ g (jg

Psáni bratra 'Matje . . . uinné odtržencuom po tom spo-

leném mluvem . . . asi po dvou letech. A. IV. 1 41a-^2 b. Jme

1 sty Matjovy v LuKášov Odpise (v. níže). JY^o/-tyjsou mmeny

v psaní Blahoslavov Lasickému, ne historické zápisky (Ruk.

Lukášv spis O obnovení církve svaté atd. (. 46 ;
cituji: „Ob-

novení") obsahuje nejstarší dosti obšírné souvisle vypravoyani

o vzniku a prbhu spor v Jednot bratrské. Lukas, když k Jed-

not pistoupil, zaátek spor v ní již našel; potom vypravuje --

ovšem po letech (1510) - jako svdek z vlastní zkusenosi erpající

mTm^tu dobu, kterou strávil na cest do krajmv^chodmch.

oXiohých vcech jen tímto pramenem se dovídáme. Vypravovaní

Lukášovo jest, jak u nho obyejn bývá, nejednou tezko sroz-

umitelné; nespíávné není, a jiné prameny ]e nejen aopInuji,

ale poUTZUjí. Lukáš jako historik tu stojí výše, nez když vy-

pravuje o poátcích Jednoty. V Lukášov Obnovem hromadí se

obrlz na obraz; Jednota pirovnává se dospívajícímu Spasiteli

až do 12 roku. jeho, když duchem dosplý v chrám zakonnikum

odpovídal J^sth se mluví o roku prvním druhém atd. pravdy

v Tednot, nelze na tom základ stanoviti data chronologická, na-

nejSe poznáváme, co díve, co pozdji se udalo. O Bratnch mensi

straYy se tu Lukáš x^slovuje mírnji^ než 1 ve sx^ch posledmch

spisech (Sr. Gindely v C. C. M. 1861, 281.)
^

Roku 1523 vyšel spis -nejspíše Lukášv -o mocia o pnsaze.

Proti nmu se ozval J. Kalenec". (O nm v. Rukovt^ Jménem

Tednoty odpovdl bratr Lukáš ,mpisemJroti odtrzenctwm

íSíenýíi o/štyrsy na Podolci r. 1524^) Odpis sklada se ze t

rástíasiceisouto: 1. Odpovdna spis Kalencuv. 2. Vypravovaní

rvnikímenV strany ('o P-vodu obláštností odtrž^^^^^^^^^^^

Test to pepracování spisu o nco staršího, jak pochybovati nelze,

tKk&oL z r. 152A. „Psaní PrfJ-^'ktensamým^^^^^^

zprávcv neb knzi zpravovati se chtep (A. IV. 1. l^^O^T^^^f
;

Vypravování historické tvoí druhou ást tohoto spisu. Do Odpisu

Dešío s nkterými zmnami. V tištném Odpise nacházíme starsi

Formy jazykové než v A. W., tak že i tu vidíme, jak pi opisov^ani

doTlilnt^v v 2. polovici 16. století starší formy nahrazovaný

novjšími. Na historickou cenu tohoto ^^> ^P^^.^^
.

^^"^^J^
(ve svém seznamu spis Lukášových v C. C. ^í- l^^)" \^^Pf
O obnovení se tu velmi vítan dopluje. K vlastmmu vypra-

M V Hankov seznamu prvotisk . 120.

«) Exemplá Odpisu najde se též v universitní knibovnt.



196

vování pidány jsou nkteré listy Matjovy. — 3. O zpráv vý-
povdi o moci atd. Jsou to nauení Bratím rozliných stavv
a povolání. Lukáš je vybral ze starších spis Jednoty, namnoze
nejspíše vlastních. Nacházíme je též ve Zprávách knžských
vydaných 1527 a s vtšími neb menšími zmnami — a práv tyto
zmny jsou pak zajímavé -v Dekretech bratrských.

Dále sem náleží spis Lukáše z Prahy z r, 1527, asto od nás
dotený (. 49). Zde teprv ve vypravování Lukášov Amos se

dostává do popedí ped samého vlastního vdce strany, Jakuba
Štkenského.

[Dležitým pramenem k djinám vnitních spor v Jednot
je také spis br. Vavince Krasonického O uených, zachovaný v rkpe.

mus. V. F 41 1. 2a—28a (srov. hlavní úvod o pramenech . 48).

Jej dopluje ,,Psáni br. Vavince Krasonického proti Kalencovi
o pvodu odtrženc" (v témž rkpe. 1. 356a—363a); je podle

V. Sokola asi z 1. 1520—3.]
Zvláštní skupinu pro sebe tvoí spisy polemické o písaze.

O nich viz níže.

2. Kde pohben Bratr eho?
Jako rok úmrtí ehoova se všude uvádí 1474. Jen v tak

zvané Blahoslavov Hist. pipomíná se k r. 1473 ;i) než zdá se,

že r. 1474 tu omylem vynechán. O míst, kde pohben, teme
v Knize úmrtí: ,,a pochován nad Brandejsem na Vorlíku ve
Velnici". Podobn v tak zvané Blahoslavov Historii: ,,nad

Brandejsem na Vorlíku v skále ... A ve Velnici pochován". Na-
zývala se ona skála Velnici, neb byla u ní velnice? Na obojím
míst teme mimo to: ,,praví, že on vystavl tu chaloupku, kteráž
byla, kudy se vcházelo do zámku Orlíka, item dm, kterýž slaul

Srub, že on vystavl". Patrno, že chaloupka pod Orlíkem a dm,
který slul Srub, jsou dv rzná stavení. Kde nacházel se zámek
Orlík? — A. Sedláek v Hradech IL strana 137 má za to, že tím
vlastn mínn hrad Brandýský. Ale již Bienenberg v Alter-

thiimer IL 58 místo uril: ,,in der Gegend von Brandeis und
zwai uber dem linken Ufer des Adlerflusses auf einer Anhohe
dem alten Schlosse gegenber, stehet ein einzelner Bauernhof unter
der Benennung Naworlik". Jméno Orlík se udržuje na témž
míst podnes (v. v Palackého Popise 157: u Sudislav Orlík,

nyní samota). Pro se v Knize úmrtí Orlík zámkem nazývá, ne-

dovedeme sice vysvtliti, ale proto místo vždy uriti lze.

3. Rada o konšelství mstském.

L. P. 1490. ,,Na ty vci, kteréž na vás doléhají, žádáte rady
i pomoci, jedno když konšelé nkteré z vás na rathouz k sob

1) Rok 1473 pijal Palacký (V., 1, 171).
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obsílají a kusuov dosti tžkých na vás podávají, snad abyste jim
na to radu dali ili zdání své povdli aneb s obcí se potázali:

a když ntco od sebe povíte, a pak ze spolka usoudí nkteré vci,
vám to pridadí, že z vás mají. Druhé že již i konšely z nkterých
Bratí dlají, a tušíte, že toho více bude; abyste chtli toho
usedti, že toho nedopustí, neb snad i spravedlnost v tom k vám
mají, tak píšete, ponvadž s nimi spolu v obci obýváte.

Když vás obsílají na rathouz etc. Což byste se mohli toho
vyhýbati, my bychom tomu rádi byli, jako i vy, než co bychom
k tomu radili, nyní nevíme . . . Pokudž v em množte znáti spra-

vedlnost, to oznamuojte neb povzte a k té se pimlouvejte . , .

Což se pak konšelství dotyce v Litomyšli, mají-li Bratí v tom
ouad bývati: nesnadné jest k tomu raditi, kterak byste mli
initi. Byste se chtli toho vyhnouti, jakož ste tato léta pedešlá
inili, pána na pomoc majíce, již mšané nestrpí tak mnoho, neb
se tam Bratími dosti zahustilo, a vždy se tam odjinud nkteí
táhnou a páni a ouedníci pijímají . . .

Než však na kterého Bratra ouad konšelský pijde, ješto

jeho nikterakž zniknouti nemuož, v tom tuto radu a nauení
dáváme, jako na jiných místech i v jiných píinách . . . tak
i v konšelství chtjte spravedlnosti ... A z toho soudy spra-

vedlivé ite .... Ne aby vámi každá nespravedlnost mla
zkažena býti, než abyste ji hledli kaziti, ale ne všudy zkaziti,

nejmén abyste vuole nepidávali, jako Jozef nepivolil rad
a skutkuom pi smrti P. Krista.

Kteréž vci hriechu v sob nezavírají a svdomí dobrého
nekazí, když by opuštny byly, a ctností duchovní nejsou, a
by inny byly, než užitek tlesný že by snad mohl býti, pi tom
v radách abyste nepedili a moudrosti neukazovali, a byste
snad emu lépe než jiní rozumli, aby svtští lidé v svých vcech
užitku z vás nevelmi brali, neb raditi v mst, kterak by obec
zpravovati mli, aby jejich zemské vci užiten šly a trvati

mohly, dost jest Bratru nesnadné.
Pakli se kterým zdá v konšelském ouadu naped povdných

vcí nesnadno zachovati a nebezpenost svou znamená v tch
stranách aneb ješt více píin k nesnadnosti mají, o nichž není
doteno: ale opatrte se tak místem a tmi píinami, kterak
byste mli lepší snadnost k zachování svdomí dobrého . . . Všemu
kdož by chtl dosti uiniti, aby s strany živnosti všudy obchodové
dobí byli a pohodlí tlesné bez nedostatku znamenitého, a k tomu
svdomí aby bylo dobré a nadje bezpená k spasení, nkde
ntco muož býti, ale na každém míst a pi všech píinách ne-
snadno jest k tomu raditi.

A ne všudy a ne na každého to picházelo a pichází, aby
místo zmnil a obchodu ponížil a na skrovnjším pestal, ale však
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pro lepší snadnost k zachování dobiého svdomí nkteí sou to

inili, že místa zamovali . . .

Ale již když bychom v mstech snadn konšelství bud s pí-

sahou neb jinak cestu propustili a k tomu ped oplatkem klekati

odpustili, vicet by se jich našlo, že by se do mst táhli, . . . nežli

jich tato léta pro píiny pomocné k dobrému z mst vyšlo, ješto

v tom ochudli.

Což neumle neb neopatrn ke škod tlesné když sme co

uinili neb ídili, z toho nás nkteí dlouho viní a ješt by vinili:

ale což bychom neumle a neopatrn ke škod duchovní uiniH
a ídili neb dopustih, když s užitkem tlu jest, v tom by viny

a híchy své snadn na nás vzložili kouce: však Bratí tomu
povolili . . .

Nestatení lidé v bratrství, k zemským vcem a k tlesným
zvolnostem a pohodlnostem mimo míru poteby vlastní náchylní,

najspíš do mst by se táhli a táhnou, ale nkde na lepší z nich

ouad pichází aneb že od nich radu ku pomoci své míti chtí jako

v Litomyšli ; než bychom mli v té nadj i snáze Bratím k oua-
duom povolovati, že by se skrze n jiní m.li v spravedlnostech

opravovati, zdá se, že na mále muož ntco býti toho, neb se ne-

spravedlnost pimnožila a ješt se tém ve všech ádích množí,

a málem dobrého nemuož opraveno býti mnoho zlého, neb málo

tch Bratí, ješto by k tomu spuosob mli. Protož což z nouze

musí se, tomu místo dáti, tak se zdá hledíc k píinám.

Kteíž by se podlé své vuole v mstech osazovali, mohouce
jinde živnost míti, a tam že by ouady nebezpené na se uvedli,

konšelské neb kostelnicí nebo jiné, zdá se, že takovým muož
eeno býti, aby sami híchy své nesli, což by jich v tom nabyH,

než mohli-li by z toho vyjíti a chtli poslouchati, proto jim má
rada dána býti.

Tito kusové jsou znamenáni, jakž kdy co z rozmlouvání

k mysli pišlo, aby z nich nkteí byli vybráni, aneb ntco z n-
kterých íc zpravení, kdož by od moci vyšší v kterém ouad, zvlášt

v konšelském, postaveni byli, a v nkterých vcech muož z toho

zpráva býti inna a rada dávána, což v zboru uiteluov, kteí se

sešli z krajuov, za výpovd peteno."

4. Z Lukášova ,, Obnovení" (1. 89b násl.).

,, . . . Rok první pravd poínal se, když Bratí píinu zna-

menitou a první odstoupení svého majíce, zlost náramnou zprávcv
i lidu, a nejvíc zprávcv , i \'ydali se z píiny té, z víry, na

odpor na písnou spravedlnost mravuo v pokání svém strany duše

i tla, k Bohu i k lidem, a to zprávce i obecní, a zvláš zprávce

v puovodu. A ten rok ml chudú stravu, neb toliko chléb a vodu
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JI +; ^,-,vL'4 ní všem tak aby ouzké svdomí všady bylo,
spravedlnosti

^^f^^ P^\.Y'^^'3ení až i vody hích byl do sytá se
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Zákona Nového víry a spravedlnosti si
. ^ -^;^

^^^^^^^^^ýti a spra-

spéje tm, kdož z skutkv spravedlnosti chti spaseni oyu a p
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vedlivi že musejí se v híších nalézati. Spravili na první ouzkost
vše zlé, že z pílišného piuzdování a z pevzetí písem škody ná-
ramné jdou marného náboženství, své spravedlnosti, v se úfání
a jinými pohrdání, A tak se v tom rozdíl domácí, vnitní pi n-
kterých stal zprávcích. Avšak proto se nepotupovali, než sob
sloužili. A tu ukázal pán Bh pi obojích potebu: pi prvních
spravedlnost dlužnou, povinnou, k spasení potebnou . . ., aby
inna byla, bez níž víra mrtva

; pi druhých ukázal pán Bh
spravedlnost zaslouženou Kristem .... a že bez ní žádný žádné
spravedlnosti ni míti ni initi nemž k vnému životu.

Ukázal pán Bh na druhou stranu pi obojích nedostatky
v smyslu a na nkteré i škody dopustil, kteíž se z jednoty a ádu
vynímali. Na první mnohé, kteíž spravedlnost nestídm brali

a o ní vysoce smýšleli, dopouštl rozliné podle rozlinosti, na ty,

kdož víc o ní mluvili než skutkem sami inili, neb že chtli míti
pi jiných, ale sami se prstem nedotýkali, hned na nkteré tehdy
a na nkteré potom dopustil, aby z vysokého smýšlení a nestízvého
písmm rozumní potupili v Jednot mnohé vrné a dobré, bud
v moci postavené neb jí uící, bud statky a živnosti mající a zprávce
jim pisluhující i všechny obcující s nimi. A na nkteré P. Bh
milostiv vzhlédl jest pro jich upímnost a dal jim stídmost, aby
nemožné vci i na budoucí as škodlivé i pítomné seznávajíc,

je mnili . . .

Pi druhé pak stran pán Buh dopustil nestízvost vína pití i)

na nkteré, tak že sou se porozvázali i vypíhli netoliko z piuzdní
a z vysokosti, ale nkteí se vypíhli z spravedlnosti v církvi, aby
služebností zdálo se jim nepotebné užívati a z žádných skutkv
spasenu nebýti, než z milosti hojné boží. A nkteí na to pišli
odtud, až v híchy i v svt se oddali potom a v svtské vci . . .

I vzbudil pán Bh Bratra jednoho s nkterými k stedmosti po smrti
bratra ehoe nkteré léto, když se odporové ti zjevili, kterýž mnohou
snažností mezi tím pracoval, ukazuje každé stran pravdu i ne-
dostatek. A já toho asu a roku pravdy v Jednot této narodiv se,

po nemnohém asu, snad léta tvrtého neb pátého, byl jsem
pítomný mnohých již vcí, a jako dít málo a jako nic nerozumje,
co se puosobilo, než sloužil sem Bratím, i dostávalo mi se z vý-
sluhy asto, ješto mi se i nyní hodí. Neb tu mnohá nauení k po-
átkm zprávy šla sou toho asu, kteráž já podnes za užitené
mám . . . Mezi tím zármutkové mnozí na nkteré pišli z patení
na ty nedostatky i zmatky mnohé, jimž nevelmi vdli co íkati . . .

Neb ješt rok pravd devátý nebyl pišel ... A tu pán Bh vzbudil

na retuk opt Bratra jednoho, aby na osmý rok pomyslil, podle
eho lovka pán Bh spravedlivá i spasena v Kristu iní, že z milosti

^) Obrazn vzato a ne doslovn (Gindely I-, 64 a Tireek v Ruk.
II., 151).
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skrze dar, z vuole dobré milostí boží navštívené, jíž chce ^lovk

sprostn viti i vrn initi, což pán Bh chce veno i inno,

a iní, což \'í a nad ímž má moc a hotovost má pijímati nauení,

výstrahy i trestání a opravuje nedostatky pokorn i opravovati

míní a v tom práci do smrti s pomocí boží pi tom lidu a zprávcích,

kteréž nejbližší pravdy Krista J. znal by, vésti míní. A kdož by

koli \Tiole té dobré z lidu kesanského došel a v tom se ml spuosobu

již eeném, že tomu v Kristu J. žádní bludové ani híchové,

"dokudž v té dobré \-iioli jest, nebudou k zatracení, ale k spasení.

Neb v tom víra živá i milování nade vše i Zákona plnní Kového

záleží ... Pi tom roku osmém náramná radost nkterým se zjevila

a nevýmluvná zvlášt tm, kteíž byvše v velikých zámutcích

z píin nahoe dotených, když sou poznali itedln i skuten, že

mají dobrou vli tu a že soudna cest spasení ... A to když bylo

dáno k sondu, tu z prvního léta nevystízvlí z \ysokosti neveliké

radosti, ano žádné nemli, až pod tím pohledali, bylo-li to by k jaké

škod. A já pítomen isa . . . inil sem tomu odpory, nedorozumv

tomu Bratru. Avšak mi se zdá,a nebylo rozumn, ale bylo k zpráv

užší píina a tomu Bratru i mn k lepšímu srozumní. Neb i já

tuze nalehl sem na milost boží a na zasloužení Kristovo, až také na

péi ml sem, spravedlnosti dluh a tam velmi sem elil, však mezi

tím jako opilý sem i tam sem se kácel. A a sem tehdy neuml
mluviti, však mi se zdálo, že by pi dobré vuoli mlo ntco více

býti, jako co by mlo veno i inno býti, než asu a roku toho

nebylo k tomu.

... A když o dobré vli psaní a kázání široká od nkterých

bývala, nkteí odpírali tomu tím. že oumysl bez poetí, vuole

bez skutku, slib bez naplnní: to vede na zatracení. A tak bojíce

se za skutky a vidouc pi nkterých nedostatky, jakož první,

o nichž svTchu, na milost boží a na zásluhu Krista, na smysl ten

pravili, že z nho híchové jdou a rozvázaná mluvení i svobodné

inní, tak podobn i tuto na dobrou vuoli mluvili to též. A proto

z nedósmýšlení a nedorozumní jakož pi milosti boží a zásluze

P. Krista tak i pi dobré vuoli šli pi nkterých nedostatkové.

A v tom opt pán Bh nový hlad dopustil, když z té vuole

poznali, že by pán Bh urozeným, mocným ji dával jako cbudýni

i mnohým v nkterých nebezpených živnostech, kteíž se vinuli

do Jednoty a chtli rádi zpraveni býti. chtíc poslouchati, co by

jim za zprávu a za nauení mlo dáno býti, pi obcech, též konšelst\'í

a zprávách svtských a pi mnohých vcech jiných. A k tomu

se zase navrátil i hlad pedešlý církevních nesnází zmatky roz-

liných. A pi tom opét na dvé zprávcc byli rozdílní . Jednm se

zdálo, že vidí a umjí a znají, a ti moci svtské odpírali, by jí mlo
užíváno býti, aby v moci svtské kdo mohl Bratrem býti. A za

toho asu páni dva znamenitá, chtévšc BratHmi býti, museli panství
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svého zanechati, a též zemane a jiní. A ti již eení na sprostnost

a na rovnost natahovali a na chudobu.
Druzí pak patili na první církev za P. Krista i za apoštoluov,

že té rovnosti v statcích a ádích, v povahách nebylo a že Písma,
zdálo se jim, pevýšen nad to, než vznéjí, pevzata sou podle
\ýkladu Petra Chelického a knží nkterých eských a zvláš
v páté kapitole sv. Matouše. I zdálo se jim, že by stedmji mlo
smýšleno býti. A io stálo nkteré léto vyptávání pro rozsuzování,

co by mlo v tom inno býti pi nkterých pi vcech svrchu
dotených. Až potom snmové obsíláni a s posty s modlitbami
vuole loží v tom hledána byla. A mezi tím nalezen téhož Bratra,

kterýž o vuoli dobe psal, spis a výklad na pátou kapitolu sv . Matouše
o hojnjší spravedlnosti, kterýž touc oblíbili. A potom každý
obvláštn aby napsal své zdání pi tch vcech, jaké by nauení
mlo dáno býti na ty vci. A abych krátkosti požíval, výklad
s\Tchupsaného Bratra pijat a podle toho výpovéd inna, i) že

urození a mocní podle zprá\'y eí božích, a nesnadné, však možné,
když by se ostfliali híchv smrtedlných, pro nž chudí do pekla

pjdou, a na druhou stranu nalézali se v podstatných vcech a zá-

kladných a v poslušenství v životu kesanském, e mohou za

Bratí pijati i držáni býti a moci požívati stedm podle zprávy
a nauení eí božích, pokudž zízení toží jest. A též i ponížení

neb obecní, kdež teze lsti ujíti nemohli by, pracujíc i za to se Bohu
modlíc, mohou užívati moci v konšelství a v jiných zprávách,
i k té moci se utíkati k obran, ponvadž k dobrému jest podle

rady. A to vše s tmito výminkami usouzeno v nuzné poteb,
když by jina nikoli býti nemohlo. Než aby každý znal ta místa

nebezpená jako moe, na nž se žádný dobrovolné neb z lehkých

píin nemá vydávati, ale ucházeti podle rad Kristových všeliké

\ ysokosti i moci užívání active et passive — a obliboval radše

ponížení své a chudobu, tichost a trplivost. Než když by kdo
v tom, než byl Bratrem, nalezen byl anebo na pišlo, ješto z toho

nebylo by snadno vyjíti, ano strach vysel by, že by na tak veliká

neb vtší nebezpeenství pišel, než by v tom byl, takový modle se

Bohu má podle rady uiniti a vždy za bezpenjší soud i vuoli

maje, by možné bylo, bez toho býti. Tejž soud i pi písaze i pi
živnostech nkterých uinn. A já opt, a sem všeho pítomen
byl, však prací jinou sa zanesen, nic sem se nepiinil.

A když tena tato vej poved v Brandejse na snmu, tu všichni

zavazováni tuze a \ysoce, aby, má-li kdo odpor jaký, nezamloval,
ale vynesl, i všichni se ohlásili, že tomu svolují, a nkteí z prvního
vysokého smýšlení zatajili a potom, kdež neslušelo, vynášeli ; to

jim p. Bh k mnohému zlému obrátil, neb sou se sprostn nemli

^) Co dále následuje, obsahuje více, než v textu výpovdi Bran-
dýské (v. Odpis) se te.
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a na zlé pišli. A akoli ta vej poved uinna, však ne k tomu, aby

to jinam obrácíno bylo, než aby zprávce po krajích mli, ím by

v takových vcech zprávy inili a tch vcí zkušovah a rady pi

píhodách užívajíce, aby vdli, co initi mají. Ale dobrý pán Bh,
vždy maje péi o své, vida nkteré v tom smlé a chtivé a malého

rozumu a smyslu pi tch vcech, protož dopustil svrchu dotené

osoby, kteréž zamleH odporv, že sou výtržky a odpory poali

initi v kraji Prachenském a jinde. A to což k zpráv zprávcm.

píslušelo s výminkami dotenými, to oni nepátelsky v jmé

obrátivše, v nkteré vnášeli a roztržku znamenitou inih sou.

A tu to léto deváté zapoaté náramn mnohým teskliv

a zarmúcen pišlo nad oby j. Neb Bratí svrchu dotení, zvláš

dva}) a v soudu pi tch vcech vyprosivše se nebyli, aby nebylo

eeno, že moudí a uení to spuosobili, vidouc, že se svolení stalo,

ale smysl malý a rozum krátký toho, protož na to pivedli, aby

zdvižena byla vejpovéd Brandýská zase a na první smysl aby pišlo.

A aby ti, kteíž by nemohU pomáhati dlati toho, byli poodloženi

z ouzké rady, a ti na místa ta zvoleni, kteíž by toho byli pomocníci.

I stalo se vše tak a to dobrým oumyslem, chtíc jedni druhým po-

sloužiti, aby pracujíce skuten dovdli se umlí zdánhv, že

neumjí a nevdí co lepšího, a ti, kteíž drží, že by (se) mlo tak

vysoce, jako se smysle a bylo možné, initi, že není možné. A ze

tím smýšlením, když je skuten initi budou, dovdí se mnohého

toho, kdež sou již jiní prvé pobyH, a potom pokojnjší a povolnjší

budou ...
-7 - v, jT v

A a sem já byl k žádné stran nepistoupil pn prisudku, nez

v dovrnosti péi sem ml poslouchati a což za dobré usouzeno,

pijíti, neb ani smyslu ani rozumu ml sem a \ tch náramných

zámucích nevýmluvných byl sem se na to oddal, abych v pokoji,

pišed z Turek 2) zase, pracuje rukama, své spasení puosobil. Avšak

spadlo na mne tesklivé dívání mezi stranoma zprávcv toho, co

se bylo mnoho zlého dílo a díti poalo, tak že blízké bylo k zahynuti,

a jsa mlád léty i smyslem, vyšel sem tomu vstíc, umiv první

napsáni na dvé rozdvojené. Jedno pod píkladem korábu, mm
Jednotu, z kterých pravd mla by býti složena, jako deska, a po-

teby které by mla míti; a zprávce pro by meh míti a ]aka díla

jich a konec. Druhý spis o bárce Antikristové na odpor, o bludich

a zavedeních, o píinách hodných utíkání z bárky té vedoucí

na zahynutí. Tak sem oumyslem tím psal, abych za pimu
k soudu dal obojím, ím by nkteré vci církevn zprá\-y mely

konec bráti a v jednotu jíti lidu k spasení. A když potom praveno,

1) Klenovský a nejspíše Prokop. O Kleuovském se to vý^lo^ u6

praví ve Zpráv vtší strany. ^ ,, ^ v, . > -u 1

«) Srovn. Kukovt II., 151—152.— Srovn. [Goll, O nlrterych spisech

br. Lukáše z Prahy] . . M. 1883, 362.
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Že by tomu nevelmi rozumli, jiné dvoje knížky uinil sem k mnohým
potebám církevním. A když i tomu ne všemu bylo rozumíno,
pítomn osobn vykládal sem a sloužil, než pohíchu, k své hanb
pravím, neumle sem sloužil, nepovoln a ne tak, jakož by mlo
býti, a tudy sob náramných zámutkv a jim pokušení drahných
nainil, a sem to vždy pokorn, co se mého nespuosobu tklo,

opravoval. Potom sem psal zprávu o moci obojí duchovní i svtské,

potom o písaze a síavích, ádích a potchách rozliných a vše k soudu
dávaje a všeteností se varuje, bych to ml v jiné vnášeti, jimž by
neslušalo.

A když pominulo asv mnoho zámutkv a pokušení vnitních
domácích, ti, kteíž sprostn práci na se starosti vzali, zkusivše,

že ta vc pedsevzatá nemožná a k mnohému zlému chýlící se, o to

se jednomysln svolili, aby požádali z toho zase propuštní, že nic

dobrého neuiní. A aby Bratí první zase na se práce vzali, kteíž
v tom rozumnjší i zkušenjší byli. 1 uinili tak a požádali, sprostn
vyznavše, co pi nich bylo. - 1 uinn o to snm nejeden i) prvních
vysedlých z míst. A tu mnohým obyejem nechtivost jich ohýbána
byla, zvláš od nkterých nás mladších. I svolán obecný snem valný

v Rychnov všech, a ta pe obojích na snm obecní vzložena, aby
to opatil snm. A bratr Matj s svou radou pokorn se vším
se dal k soudu, pi emžkoli snmem zanechán bude, že chce
povoln pijíti, by pak což za obecného Bratra ml zuostati. A snm
pijav to a po mnohém uptání, z jakých by to píin koení šlo br.

Matje, z dotiskání-li a z nucení jakéb.o ili z poznání svého, že

není k tomu dostatený a že poznal nedostatky své, a že dovrnost
má v Bratích prvních i poslouchati míní etc, okolo toho bylo.

Protož snm obeslal Bratí z druhé strany a požádal jich, aby zase

svá místa pijali. To pobránivše se, avšak povolili. A tu po-

žádáni sou od snmu nkteí z nás mladších ku pomoci. Tu snm
dal moc plnou Bratím i za to žádal, aby pro mnohé nesnadnosti,

nesvolávajíc jich, sami ídili i zpravovali, že všichni s milostí

poddáni budou.
A toho dne po veei, když sme se nkteí na procházku rozešli,

tehdy Bratí, kteíž propuštni z ouzké rady, uradivše se spolu

s jinými bez jiných, i svolali pítomné a ped nimi \^zdvihli2)

snm Brandýský, kouce: ,Ponvadž to mezi námi dlilo, a nás
to zase spojí.' A já vracuje se z procházky pijdu ke dveuom
i dím tu Bratru pistojícímu: ,Ano Bratí spolu?' A on dí: ,Ano
sou.' Vcech: ,1 co nyní iní?' A on neochoten na to dí: ,Zda
neslyšíš, že snm vyzdvihují Brandýský?' I vcech: ,Co to pod
veer? Již sme jiné zpravili, jediné snmu Brandýskýho nic'

1) v rukopise: ,,na jeden".
*) Že , .vyzdvihli" na tom míst znamená obnovili a ne zrušili (Gin-

dely 71), patrno z kontextu a zvlášt z Odpisu.
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I nemohl sem celou tu noc spáti rozumje, na ta vc pijde a jak
pi ní potebného rozumu a smyslu málo ; a [pro] strach nové
roztržky a tesknosti sem šel pec.

A když zase po krajích Bratí první zprávu pijali, pihodilo
se v kraji Prachenském, že dva znamenití z tch, kteíž byli odpory
zatajili a potom je zjevili ut supra, mli pe proti staršímu v tom
kraji a tžce vinili z mnohých kus. I vyslán bratr Matj se mnou
a nepomním s kýms tetím k soudu. A když svou pi s obou stranou
povdli, tehdy ped výpovdí ousudku zavázána sta ta dva
Bratry, aby nikam neodcházela do té pe skonání, i pikli. A potom
vidouc, ani ve mnohém kiví a vinni nalezeni a z ehož vinili, toho
provésti nemohli, a jina bylo nalezeno, a ijíc, že jim na opravu
pijde, nuž se oni v noci pec s soudu. Potom po nich poslán
napsaný ousudek opravy a oni pijíti nechtli, než shledávše
sob rovné v sobvolnosti a zvláš vylouené pro híchy, i vtru-
šovali v n, kterak Bratí proti prvnímu smyslu starému nové
svolení uinili a s svtem se spíhli a svobodu dali, že mž Bratr
se souditi, písahati, v moc lovka katu dáti, muož na vojnu jíti,

kupiti, šenkovati etc. I zbouení opt nemalé se stalo odtud, ale

potebné Jednot, neb tudy mli nepokojní \'yhnáni býti a na místo
své pijíti a píina se dáti zprávcuom na svolení svá oi otevíti.

A ti jistí tak se puntujíc, hanliv a potupn proti Jednot povstali

a odsoudili ji na zahynutí a sob pisoudili, že by oni z puovodu
starého zstali a že by tito všichni lypadli ; a nebyvše knžími
žádný z nich, než pouzí lejci, zvolili sob osoby k knžství a sami
nebyvše knžími, dávali jim, ehož nemli. Ješto toho inu ani
píina a poteba nuzná ani ád pravý byl, proto niímž nebylo,
ale na to pivedeni, což jim pedkládáno, že jim pán Bh požehnání
nedá a v tom není s nimi. A Bratí mvše prvé i potom lítost nad
nimi dobrotiv, pokojn s nimi mluvili i psali, zpravujíc se jim, jak
té výpovdi rozumjí, že ne tak, jako oni praví, a jaký smysl pi
tch vcech mají i pi písmích. A oni to vše zpt vzali, až pán
Bh upímnjším z nich dal zase k dovrnosti pijíti a je ostávající

opustil ..."

4*. Ze spisu V. Krasonického ,,0 uených**.^)

,,Když pak nkteré vci nikterak státi nemohly, kteréž za
pravé pijali (Bratí) z Petra Chelického a zvlášt o moci meové
a o písaze a o ctnostech a z mnohých jiných bud doktorv, bud
pirozených mudrc, též písma svatá u vysokém smyslu vzatá
o opravení lovka . . ., a v pochybování nkteí uení vešli, a pi-
dáno od starých v spiscích bratrských chvála veliká o knzích
i o biskupu, jací mají býti jednomyslní všickni v pravdách spasi-

*) Piidíino teprve v tomto vydání.
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tedlných, a jestliže by rozdílové mezi nimi byli, již nejsou církví

svatou, ale rotou zatracení . . ., od takových hodné odstoupiti . . .

A hratr Prokop bakalá ozval se: .Bratí milí, já toho nenalézám
podlé této chvály v Jednot bratrské a dvody tmito vašimi
dovodí se, že jste rota zatracení. Nu necha sedne váš houf na
stolicích, a já s nkterými Bratrími proti vám. Odpovídej tež,

což se budu tázati o nkterých kuších a artikulích! Ale pi tomto
povz ty nejprve ' ukázav na jednoho, ,kterak ty víš o tle božím?'
Odpovídal, jak ví. Jiného se tázal: ,Tak-li ty víš, jako tento?'

Odpovdl: ,Ne tak'. I vypravoval, jak ví. Na tetího i tvrtého
až na všecky podav, i odpovídali jedni tak, jiní jinak, že se zki-
žovali i více nad hvzdu rozdílní byli a tak srdcem vili, jakž

ústy vyznávali. Tedy ukázav psaní bratrské dávní bud o opravení
lovka, bud o smyslu tch písem, kdež by takoví rozdílové v které

jednot byli, nejsou církev svatá ani ástka ]ejí a: ,Protož i z srdce

pravím, že já tch eí zpraviti neumím, a jsou-li pravé, hodné
jest od vás odstoupiti a se jinak opatiti.' A ti, kteíž s ním sedli,

odpovdli: ,Milý brate Prokope i s Bratrími, prosíme všickni,

neodstupuj od nás, však chceme rádi poslouchati, jak vy rozkážete
pi tom i pi jiném kusu a pi emkoli.' I brali ty vci Bratí
starší v soud a rozeznávali je piln a zvlášt o moci svta s meem,
ponvadž všud}^ i ve všech sázejí Bratí na úady, rychtáe i konšely

a jiné úedníky a na mezech písahati musejí, pakli nebudou
chtíti, musejí škody platiti, kteréž by pišly pro jich nevyznání
pravdy podlé obyeje krajiny s potvrzením písahou. A též na
úady konšelské aneb i jiné nikoli jim toho trpti nedopouštli,

aby, požívajíce obce a spolusoused s nimi, práce utíkali. A hratr

Matj kázal, aby se do vsí sthovali, a Filip mydlá dí: ,1 nechtí

krávy mýdla jísti a také tam bývají konšelé ustavováni od pán
i rychtáové.'

Potom svolali snm veliký do Brandejsa, všecky, kdo jakou

milost mli k Jednot, jako Liška a Rendl, prvé uloživše modlitby

s postem všudy po krajinách a ceduli napsanou pilepili u dveí
na veejích v tchto slovích: ,Pokud Bratr má moc míti nad ženou

a pokud nic, a též nad domem svým. Též pokud Bratr má moci

požívati, pod svrchní moci jsa, od sebe i k sob, active i passive.'

K tomu rozumu slova byla. A také: .,Všemi-li obyeji Pán písahu
zastavil, aby nikoli žádným bhem nebylo pisaháno.' I mluvili

jsou starší Bratí skrze Klenovského: .Bratí milí, br. Matj s Brat-

rími vznáší na vás na všecky, aby jeden každý vynesl poklad srdce

svého, pokud každý muž mohl by požívati moci svtské od sebe

i k sob a pokud nic, každý aby povdl své zdání o tom.' I roz-

kázali, aby ten den oslavili Pánu a s postem modlitby inili a jeden-

každý voln bez pekážky mohl mysliti a potom povdíti a napsané

na cedulce dáti ku pomoci br. Matjovi s Bratrími, že my naprosto
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ne\ame pokud tch vcí požívati a ostíhati a pokud nikoh nemáme.

A pán'Bh skrze kohož ráí nám (ukázati), by pak nejmenšího.

A kteíž umíte psáti, nejprv napiš své zdání a jméno a de] do

truhlice a potom pište tm neumjícím, jakž povdí sami od sebe.

Až všickni dadí cedulky a starší také, i pan Rendl i Lts^a, krom

br Matje. Ten se bál, aby skrze moc nepišla na zkázu Jednota.

I mluveno mu dležit, aby na nkterou stranu se nachyhl o te

moci bud že má býti mezi vrnými, bud že nemá bytí nikoh jakoz

na poátku tak byli pijali z Petra Chelického z ]eho traktátu.

I nesml sám zstati i povolil také, ale ne z srdce, ale ]ako sacuiikem.

A z cedulí aby sob pomoc vzali zvlášt obecních. Starší se vsickni

naklonili k tomu, že má býti požívána (moc) mezi yernymi active

i passive zvlášt pak z Prokopovy cedule a Jana Táborského a pana

Rendle 'i zavázali se všickni vbec, aby žádný neodcházel domu,

má-li iáký odpor. Pi tom petena jest cedule Jana Táborského

od br "Matje a starších Bratí: ,Ponvadž sami neumíte a nevíte,

abyste takto poslouchali.' A opt tázáni, jest-li kdo ješto by mu

se to nelíbilo, oznam Bratím; však nebží o hrdlo ani o cest,

a má se to uiniti z dluhu a lásky, však bude laskav zpraven.

I pikli všickni krom dvou, Amosa a Kubika mlynáe. A od-

šedše dom, napsali br. Matjovi traktátec, jak od poátku to za

pravé držáno bylo, a ted jste nás zavázali, abychom sebou hnouti

nemohli, ješto by ímané takové chytrosti se nedomyslili, i od-

stoupili od Jednoty. A br. Matj (byl) skroušen a mnoho jmycn

s ním A rada stará, rozumjíc, že by nic nezjednali, kdyby cMeii

svolení tomu dosti uiniti — a zdá se, že jako s dotazem bozim

to bylo zavíno— ale zrocení by uinili, i poruili to br. Matjovi,

abv on to zpravoval a ídil, maje za vli boží, a sami vysedliý rady

a opatili se jedenkaždý o svou živnost a bratra Matqe ze chti

poslouchati a k nmu lid vésti a ukazovati. A on to s milosti

oblíbil a novou radu sobe ustavil z starých dobrých Brati. I radivali

se druhdy nkolik nedl s jednou pí a nic nezjednali, az mu i do-

mlouvali nkteí, kouce: ,Brate Matji, odložil si lidi rozumné

a moudré a nás hloupých nasázels. Dlej z!'

A mezi tím vždy knží a zprávce zbor na rady bželi o konšely

a o písahy a o jiné úady, kteréž vzkládali na Brati v obcech.

I stálo to plná ti léta a néco vice, až bylo rozmlouváno mezi

nkterými aby bylo eeno br. Matjovi, aby on sám, br. Mate],

šel ku pánm neb k úedníkm jich neb na rathouz a povede! ]im,

že ti lidé kteréž trápíte a muíte, páni milí, oni sou nevinni,

a mv sme je tomu nauili ;
prosíme za n, propuste ]c a my za

n chceme trpti etc. Zdá mi se, že nebylo jemu to mluveno, az

sob srozuml br. Matj a vida. ano knží vTacu]i urady bratru

Matjovi, neumjíce zpravovati lidí, i svolav zbo do Rychnova,

dal se vinen všemu zboru, že skrze nho pišla ]iž škoda a ze dalc
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již neumí spravovati. A pokutu na se vedl, aby úad biskupský
z nho sat byl a toliko za prostého knze zstal a pakli i tak
nemožné, ale za obecného Bratra. Tehdy bratr Jan Táborský hlasité

povdl: ,Brate Matji, žádáš pro své neumni \'yobcován býti;

vz, že my dávno nevíme a neumíme. Mli-li bychom také ovšem
vyobcováni býti? Snesme se spolu a pomáhejme sob!' I ne-

chtli žádný z prvních starších toho na sebe vzíti. A stálo to

tak chvíli drahnou. A lidé se k nim obraceli a pomoci žádali

i hledali, milost a dvrnost majíce k nim. A když nechtli,

my pak mladí domlouvali sme jim, že ,vy tžký poet Bohu
vydati musíte, opustíte-li tento lid mnohý, dovrný a uprímý.
Bude Bh z rukou vašich krve jejich vyhledávati.' A oni se vy-
mlouvali a pravili, že se ped Bohem i ped svdomím dobe
opatili; ponvadž br. Matj jako za los sob vzal, povolili,

aby on vládl a oni vysedli, že jest tak vle boží. Však nesnadn
zase vsedli do úzké rady, krom bratra Tmy Pelouského ; ten

nikoli nechtl.
A smlouvali se nkteí, aby se ješt nkde jednou sešli. I uložili

na Morav na Perov u bratra Tmy a vždy njaký kon aby
tomu uinili. A Jan Táborský, byv lovk outlý, hubený a neveliký,

místo sebe dal ceduli Bratím, že cožkoli na vzloží, že chce pod-
niknouti všecko. A též všickni jiní krom Tmy. A my a zvlášt

já ekli: ,Jak-li, chcete na jiné bemena klásti a sami se jich

prstem nedotýkati? Nu v niem nic' I zbíráme krosny, chtíce

jíti pre. A starší nkterak je oblomí, že také povolí. I soudí

nejprve br. Matje na zad zzádu blízko dveí stojícího, sehnuv se,

a odejmou od nho nejdstojnjší úad, totiž podávání pí a za-

vírání jich, kamž on rozuml a zdálo mu se dobe, by o hrdlo
o statek, o est, o spasení duší šlo, aby sve se Bohu a poruení od
Jednoty jako pednímu správci a biskupu etc, a uloží to na bratra

Prokopa bakaláe, a br. Matj aby z úadu biskupského a knžského
ruce vzkládal na ty, kteréž mu Jednota a zvlášt úzká rada postaví,

a o ostatek aby hledl k bratru Prokopovi. Klenovský aby byl

zpovdníkem v echách i v Morav a ku pánm majícím milost

aby pihlídal a s nimi rozmlouval a což by neuml, aby k br. Pro-

kopovi zení ml. Jan Táborský v Litomyšli v zboru aby mluvíval,

s Klenovským se radil, jakož pednost mezi Bratími nkoliko let

drželi. Lukáš aby v Boleslavi a na Vinaících aby kázal a já abych
pomocník byl Jednoty, co bych rozuml a v zboích promlouval,
Eliáš zpovdníkem na Morav a s Klenovským se radil. A tak
o jiných. I poali teprv svolávati a íditi a zpravovati a což na-

psaného a zapeetného, dali schovati uení a moudí Brati,

jakož na takové Ir, eho nemínil, an brž velmi rád ]im byl, jako

Prokopa a jiné. A když Klenovský umel a Jan Táborský, prvé
br. Lukáš vyzdvižen za nejvyššího a drahnou chvíli Jednota ]ím

se spravovala prvotn ..."
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5. Svolení z roku 1495.

Podle výtahu uinného Šafaíkem a otištného v . . M.

1862 oekávali bychom v tak zvané Blahoslavov Historii obšírné

vypravování o sporech v Jednot bratrské a sice pi r. 1491. Než

v rukopise nachází se jen krátký výtah podle Odpisu Lukášova,

který si Šafaík doplnil a sice podle téhož pramene, jak sám na

konci doteného odstavce pipomenul.

K r. 1492 poznamenáno, že všichni Bratí starší k rad pi-

náležející mli rozmlouvání o tch vcech t. o moci svta a o písaze,

a sice od sv. Jií až do sv. Urbana. ,,A tch vcí nco poznamenáno,

jakž acta tch vcí poznamenaných v sob zavírají, kteráž vc za

nkolik asu trvala."

K r. 1495 zapsán tak zv. dekret o spisech ehoových a sice

v plném znní. Do Dekret jen ást jeho pijata. Pedeslán úvod,

který nic vcného neobsahuje. Dekret sám zní takto:

,,Známo bud všem, kdožkoli ísti nebo slyšeti bude, že sme

mezi"sebou tchto asv nynjších svolení takové v tchto vcech

uinili, aby z svých eí a z mluvení a zvlášt z napsání zákonv
neb uložení nepohnutelných . . . neinili, z toho, což jest bylo

hned od poátku brati ství našeho mluveno a zvlášt napsáno

listv nejednch našich skrze bratra ehoe poslaných a mezi lid

mnohý vydaných. Protož kdož z tch vcí . . . pedešlých i ny-

njších píiny berouce, v sobvolnosti se postavujíce, chth by

nedvrnost spolenou initi a ovšem roztržení uvoditi, . . . ta-

kových všech lidí dvodové . . . nemají od Bratí pijímáni býti.

A o tch vcech kratice dotených a o jiných sieji a svtlej i se

tuto doleji napíše.

Ve jméno pána našeho J. Kr. Okolo 1. P. 1457, když sme

v jedné vli a v jednom úmysle se znali, se poali pi tom, abychom

o spasení svých duší péi mli a jedni druhým v tom sob ku po-

moci byli podle nauení, kteráž sme od svých vdci slýchali,

jako od M. Jana Rokycany a jiných kazatelv eských, kteíž

mnohá nebezpeenství ohlašujíce lidu kesanskému, o píští

Antikrista vypravovali, kterak jest pišel ve všelikém svedení

nepravosti, ... oni nkteí . . . velikou v nauení snažnost vedH,

chtíce bludy mnohé Antikristovy odkrýti a cestu boží pravou

k spasení ukázati. A v mnohé stránce tak bylo . . . Než že obecn
ne mírn, ale nad míru vysoce tch vcí smysl vypravovali, a my
také stíhajíce, když ei Zákona božího pivodiH, tak sme v té

vysokosti za boží pijímali a nevystízivši se od vysokého myšlení,

k kterémuž sme pišli poátkem skrze n i skrze nkteré jiné,

kteréž sme ítali, zvláš Petra Chclického}) kteíž chválili to,

i) Palacký (V., 1, 384) neznaje svolení celého, mél za to, že se v nm
o Chelickém'mlí. — V Odpise Lukáš velmi nepízni\ý soud nejen o Chel-

ického uení,' ale také o osob pronáší. ,, I utiekáš se," oslovuje Kalence,

14
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V emž sami nebyli, a nkteí nemnoho byli, a my ješt také jako

nebývali, majíce za to, že to tak má býti, a chtjíce skutení
initelé toho býti jako pravdy neb vle boží: i snažovali sme se

na to skuten i jiné sme k tomu vedli a pidrželi jako k vli boží,

ano to vše hle! více to, což od pirození lidská mysl schválí a chváliti

dá . . . Ty vci sou více k tomu, aby se lidé chlubili více v sob,
nežli v kíži P. Ježíše ..." (I Mojžíš, jenž s Bohem mluvil jako

pítel s pítelem, ne všeho potebného se dopatil, i proroci své

vady vyznávají a apoštolé v krátkém nesmyslu pi pilných vcech
nalezeni, i po seslání Ducha sv. drahn nesmyslu nalezeno, ]ako pi
pijetí pohanv v úastnost --/íry Kristovy. Proto také hoden byl

trestání sv. Petr. Tak bylo také pi zakladatelích Jednoty.)

,, . . . Jakžkoli vrné práce vedli sme, nemohli sme se v nadji
spasení ustanoviti trvanliv, ani kterým obyejem našeho shro-

máždní státi, neb spravedliv bránno jest býti mohlo podle

toho, jakž sme smyslili i z toho, jakž sme i psali bud o moci víry,

bud o opravení lovka a jeho zmnní skrze druhé narození,

o vdcích kesanských a o ]e]ich životu i obdarování i poslušenství

poddaných, o jich lásce, o té pelivosti, tak dále.

A protož od tch asv co jsme psali až do nynjší chvíle,

neb nkdo sám od sebe, neb ze spolka, jako bratr eho k M. Ro-
kycanovi v listech ^) neb traktát o církvi neb o smaeni slova neb

o dvojím díle i jiných kterýchžkoli, že tch vcí nezastáváme, by
s nedostatkem psány nebyly. Neb z milosti boží a prací skutených
poznali jsme, že jsou nad míru a stídmost nkteré vci položeny.

A tehdy tak bylo potebí, ješto již nyní jinými píinami mohly
by škodu nésti.

Protož my, kteíž sme od poátku pi tom byh, i s tmi,
kteíž se k nám potom pivinuli, jednomysln a s dobrým rozmyslem
i s mnohým uptáním na tom jsme zstali, abychom tmi vcmi
sob nepekáželi, ani jich sob za zprávu budoucí nepozstavovali,

abychom jako dluhem kesanské zprá\^ povinni byli jako s ním

,,k Petrovi z Chelic i jiné k nmu pitahuješ.k jeho knihám o Sietiviery oc.

Kdež já o nm pravím, mnoho knih jeho ítav i psav dhev, než sem s Bra-

tími byl, že ve mnohých vcech nedobe smyslil proti písmóm svatým,

a nkde píliš vysoce a nemiern. O nmž sem slýchal i od Bratí, jenž s iiím

byh, mnoho toho, což nechvalitebného jest, zvláš že píliš dlúho hnvivý
a mstivý byl, tak že s knzem jedniem svadiv se, nechtl mu do smrti od-

pustiti, tak pravil ten knz. A on neprav zhanl knží Táborské a v své

spisy vepsal kivdu jim in, zvláš o tle božiem. Proti emu sem dávno

nkdy spis uinil (srovn. v Rukovti seznam spis Lukášových . 32, v Gin-

napsal." Ostatek v . . M. 1874, 105. [Srovn. v pedchozí studii o Chel-

ickém str. 4 pozn. 3].

1) ,,V listech" v Dekretech není.
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státi. Než že sou inter Apocrypha a že jest dosti na písmích ode
všech kesanv z dávna pijatých, kteráž sou v biblí znamenána
a za\ína.i)

ltem.2) O rozdlení, kteréž se bylo stalo mezi námi . , .

a o tom naíkání, kteréž sou se daly jedni druhých, neb \'inní,

že sou nešly nepátelsky^ a ze zlosti, abychom se tmi vcmi zhanti
chtli, . , . ale z milosti pro opravení nedostatku ... a pro na-
pravení jedni druhých pi nedošlosti smyslu, kteréhož nkteí
ne ihned dojíti mohli, ani sob srozumti, a všickni hledali upímn
vle boží. A protož nkdy i \'ysokými slo\y . . . jedni druhé sme
nakli . . . Protož chtlli by kdo toho djda, tím nás postihati,

tímto spoleným svolením a zapsáním to známo iníme, ... že

jest nebylo než v bratrské lásce . . . Ale pi tch vcech . . . nkdy
sme provinili a báze jsme mli jedni o druhé, . . . aby v ihadlo
áblovo nkteí neupadli a z té bázn jedni na druhé v as sme
tloukli. Protož 1. P. 1495 o ty vci konec mezi námi se stal . . .

a aby toto, což ze spoleného svolení sme zapsali, ode všeho podezení
zlého bylo vzdáleno, jeden každý z nás svou vlastní rukou se po-

depsali."^)

6. Z Lukášova ,, Odpisu proti odtržencuom" (1524).

,,0 piwvodu ob^-áštnosti odtržencuov, jenž malou stránkou se

nazývají . . .

... A že ]á Lukáš . . . tch všech vcí jsem svdom i s ji-

nými, jenž tch asuov byli a živí zuostávají do dnes, a zvláš,

kteíž jsme byli pítomni od poátku pi Bratiech, kteíž v puo-
vodu byli od poátku Jednoty nkteí ži\a pi jich soudech, iezeních
i zprávách zvláš asu toho, když se psalo okolo 1. P. 1480: Pi
kterémž asu práce znamenité a úsilné bývaly jsú o mnohých
potebách Jednoty, kteréž nacházely ]e, a že mezi tím diev, než

svolenie bylo k zpráv dánie o moci a o písaze, mnohé nesnáze
otopokrajíchpíinou jsú byly v zeptávánie na ob stran k uinní
soudu spravedlivého a stálo to viec než deset let v rozjímání i s jinými

potebami. A a pi soudu tch vcí odporové na ob stran bjdi,

však jedni druhé snášeli v lásce a spolu všichni, což pravého
a Bohu libého a lidem spasitedlného, beze všie nemilostivosti

a rocenie v pokoji hledali, slúžiece jedni druhým v bratrské lásce oc.

A pi tom známo bud, že okolo léta 1489^) puovod odpuorcí

okolo asu toho poal se jest. Najprv skrze njakého obecného

1) V Dekretech nezcela stejn, zejména chybí vta: ,,než že sou
inter Apocr^-pha" — která snad není než glossa, pozdji do textu pijatá.

2) V Dekretech není-
') Poslední vta jen v Dekietech. Podpisy jen v tchto.
*) Pro se zde r. 1489 klade, nelze vysvtliti. Co následuje, jest

anticipace asem.
14*
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Bratra jménem Amosa, kterýž nebyl v žádné moci úadné puovodu
Jednoty, a dávní byl za bratra ehoe, ale že nesprostný byl

a stranné i pokutn jinak, nežli slušelo, se mieval, o emž já vda za-

nechám psáti, protož netoliko k úadu nepicházel, ale vyluován
býval. Ten svých vcí hledaje nkdy na Morav, nkdy v echách
byl, až okolo 1. P. nahoe jmenovaného byl v Vuodanech a své

odpornosti získal sob za tovaryše njakého Kubika, Štckenského
mlynáe. A^) když njaké puotky mli s Bratími zprávcemi
kraje Prachenskho, potom Bratie staršie pišedše, vyšlyševše je

s obú stranu i viny ukázavše zvláš jima dvma hodné kázni,

i zavázali je, neb bylo pozd koncovati, aby zjitra v témž miest
v uritý as stáli a nikam neodcházeli totiž z Štkne. I ekše, ano
i piekše, toho jsú nezdrželi, ale v noci vstávše bez odpovdi
ušli,'Avšak to, což mlo jim ústn vypovdieno býti, totiž trestánie

pro kivdy, kteréž inili, aby vylúeni byli, to psaním doplnno
jest. A to 2) se proto píše, aby známo bylo, že tito dva, ]souc

puovodem jiných, že jsou byli ádn, hodn a spravedliv pro

své viny vylúeni z bratrstvie. A Amos ten pokánie neinil ani

z milovné roty, ani z vin tchto ani z jiných do smrti, ani mu
Buoh dal miesto ku pokání. — Než jakož svrchu doteno, když
úzkosti náramné šly od pánuov pro konšelstvie, rychtástvie, pro

písahy vzením, trápením, šacováním oc po echách i po Morav
oc a asto picházeli o to z krajuov na rady k Bratím starším,

co mají initi: i dávali rady miesta mniti a na pedmstí se vy-

sthovati.^) A když ani to nkde nespomohlo, radili, aby se vy-

kupovali aneb jiné práce podstupovali. A když i to nespomohlo,

neb i to jiní též chtli initi a jiní mnozí s to býti nemohli: a mezi

tím Bratí staršie o to schuoze i svolánie i vzeptávanie mnohá podle

písem inievali s modlitbami i s posty, hledajíce v tom vuole božie.

A skrze písma svatá poznávali, že nkteí u \aee P. Krista moci
svta užievali a že i písaha pi nkterých se nalézala. A z toho

porozumli, že by tak nebylo písmy svatými všudy a ve všem
zamezeno. Druhé poznali, že to zamezovánie šlo z nestiezvého

a vysokého smýšlení a písem k tomu znatahování a ze zlého jich

požievání. Protož aby na nkterú vždy stranu konec té nesnázi

uinili, obeslali snm 1. P. 1490 všech knzi, jáhnuov, soudci i pomoc-

nikuov. A po všie Jednot puost a modlitby uložili. A pilné uptánie

po osobách i po rozdielech inili dovrn se Bohu modléce, aby dal

v tom vuoli svá znáti. I pišlo na to, že všechen snm toho podal

na Bratie zase staršie, oznamuj iec svú povolnost i dovrnost, že

1) Odtud shoduje se vypravování s ..Psaním proti tm, kteíž
samými písmj'^" atd. z r. 1521.

'j Co následuje o Amosovi, není v Psaní atd.

') ,,Ješto i to nkteí uinivše, proto toho neušH. A jiní mnozí s to

býti nikterak nemohli a mnozí mdlí a proti svému svdomí, trápeni souc,

až i nekesanské písahy inili aneb v jiné vci vešli." (Psaní atd.)
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se v tom, což pán Buoh skrze n \'ynese, úpln dovri milosti jeho,

že ta jeho vuole jest. A Bratie z jednomyslné rady své dole

psané jim to oznámili. A na tom všichni amen ekše pestali
i svolenie uinili s díkinním Bohu . . .

Výpovéd a svolenie snmu Brandýského v horách.'^)

Výpovd pak a svolenie snmu podle ní tato jest: ,,Bratie
milí! Což jest rozumti, že pi této otázce, kterú ste pstovali
(to jest jaká rada dána býti má, na kohož by konšelstvie šlo neb
písaha oc) ^), v niež se zavierá nkoliko kusuov dosti nesnadných,
naše s vámi a vaše s námi jest blízká jednomyslnost. A zvláš
v tom, že všichni vcí nebezpených pi tom bojíme se. A neádi
bychom, by mezi nás puštno bylo, ješto by bylo proti pánu Bohu
i proti svdomí našemu. Aneb také k urážce a k pohoršení bližních

našich bližších neb dalekých. Ale ponvadž poteba nuzná nás
k tomu vede, abychom pi tch vcech konec již njaký uinili,

protož tato výpovd zdá se nám, aby vynesena byla: že tyto vci
svtské (,tyto vci' Zpr. ,moci svtské' Ps.) na kterého by Bratra
(,kteréž by z moci svtské na kterého Bratra kdy' Zpr. ,kdy' Ps.)

vzloženy byly, jako aby rychtáem byl, konšelem, šenkéem, cech-

mistrem oc anebo aby na vojnu šel nebo nkdy lovka zloince
bud k muení neb k usmrcení s j inými povolil : ty všecky vci na
tom miest jsú postaveny, na kteréž lovk kající nemá se tieti

z své dobré a svobodné vuole, vda pi tom nebezpeenstvie
mnohé býti i nesnadnosti rozliné k zachovánie svdomie dobrého,
ale radji má ped tmi vcmi utékati a jich se varovati, pokudž
najviec možné, i ku p. Bohu na modlitbách se utékati iekaje:

neuvo nás v pokušenie.

Než pak dále: když by od moci svtské Bratr proti vuoli

nkterú tuto vc již na se pijíti musil, nemoha toho zniknúti,

ani z prosby pokorné, ani jiným obyejem, má podle rady poddán
býti moci v tom, což není proti Bohu. A muož i tu pánu Bohu se

zachovati s pomocí jeho, nepouštje se srdcem ani skutkem dobrého,

ale modle se pánu Bohu, aby ráil v dobrém zachovati a od zlého

ráil vystieci. Nebo pi tch takových vcech, akoli nesnadné
jest v dobrém se zachovati a od zlého se vystíci,^) ale nenie

nemožné, když lovk v pomoci NajvyšŠieho bydliti bude a v obran
Boha nebeského pebývati. A kdež by pak z tchto vcí nkterá
Bratra nkterého potkala, tak že by jie ujíti nemohl, neb uiniti

musil, kterak by se v ní micti neb zachovati ml, nemuož na to

^) Výpovd Brandýská nachází se ve Zpráv vtší strany o roz-

mlouvání v Chlumci, v Psaní atd. a v Odpise. V Odpise jsou starší formy
jazykové, ale pi tom nkteré rozdílj' v textu samém, které, pokud dle-
žité jsou, vytkneme.

2) Tato vta nachází se jen v Odpise. Lze za to míti, že v prvotním
textu nebyla.

*) ,,Nebo . . . vystíci" v Zpr. a Odp. vynecháno.
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jednostajné uenie neb zpráva dána býti, pro rozlinost píin,
miest, asuo i osob. Než pak Bratie, kteiž kde po krajiech budu,
na nž pée a práce vložena jest, mají na to mysliti i spolu jedni
s druhými rozmluviti, kterak by Bratím v takových vcech
postaveným rada a nauenie dána byla, kterak by se kdy pi
kterých vcech mli mieti. A kdež by ve ti Bratie uhoditi
nemohli, bude bratr Matj v Rychnov,^) aby s tím, což tžšieho
a nesnadnjšieho, utekli se."^)

Pidány pak sú tyto výminky.^) V každém stavu a v každém
ádu, pi všeliké živnosti, v každý as, na každém miest má ono
písmo plnno býti: Odstup od nepravosti každý, kdož vzývá
jméno Pán ; a odchyl se od zlého ai dobré. A mravóm i všeliké
ctnosti se uiti.

Item pidáno, že svtské moci se všemi právy a pomstami
nemáme mezi sebe pouštti, ale tomu odpierati stiedm do dalšího
srozumní.

Item i to vymínno, komuž by koli proti svdomie bylo kon-
šelem, rychtáem oc býti, nemá nucen býti tím, že Bratie povolují
tomu s výminkami slušnými. Kdož by chtl radši trpti, má svo-
bodu v to mieti. Toliko, aby nehanl tch, kteíž by se toho
dopúštli, a lepší se tím neinil nad ty, kteíž by netrpli, pro vý-
strahu povýšenie onoho zákonníka.

Item jiná výminka. Po chvíli pak nebo nazajtie všem toto
spolu pedloženo jest: ,,Bratí milí, mohli byste neb mli byste
rozumti, že bratr Matj s Bratími, kteréž pi sob mieval a má
k rad,^) vcí pedsevzatých neinili jsú z všetenosti a z lehkých
píin, ale z mnohé a z veliké poteby a jako z nouze. Také ani bez
uptání kvapn k miestu a k konci jsú vedeny, ale že v prodlení
nkoliko let práce tesklivé, a nezetedlné, ale velmi úsilné vedli
jsú, od Boha i od vás pomoci hledajíce a žádajíce, jakožto v tomto
sjití mimo jiné asy pominulé mohli ste srozumti. Ted dále od
bratra Matje s Bratími ukazuje se vám milost nad právo. Což
vám z soudu a z svolenie vypovdieno, na kterémž jste pestali
a za pravé pijali^) a toho vrn pomáhati pikli: avšak opa-
tujíce dobré netoliko ped Bohem, ale také ped lidmi, ješt vám
svobodu pouštjí a za to brž i prosie, máli kdo který odpor bud
malý nebo veliký, aby prvé, než se rozejdete, každý povdl. Jiní
lidé pi takových znamenitých vcech mají obyej, že sob slibují

neb se zavazují pod ctí a vru oc, ale vy abyste vdli, že z dluhu
viery a lásky a zachovánie dobrého svdomie a vrnosti Bohu

^) „Br. Matj v Rychnov s Bratími" Ps.
2) ,,K nmu se utíkali." Zpr.
') Co následuje, ve Zpr. není. Nadpis: Pidány atd. jen v Odpise.
*) ,,k rad" Odp.
') ,,a . . . pijali" jen v Odp.
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i lidem dlužni povdti a nemleti, COŽ jest pi vás." A oni všichni^)

ekli, že oblibují a bez odporu 2) za dobré pijímají. Potom
pidali i tuto vymienku kúce: ,,Nad to zvláštní milost ješt tato
pidána, jestliže by pi lepším rozmyslu j súce aneb z píin nkterých
našli odpory nkteré, aby zjevn ani tajn proti tomuto svolení

a úsudku neb vejpovdi nemluvili a neinili, než pijdúce neb
napíšíce bratru Matjovi s Bratími, aby oznámili, aneb Bratru,
který by prvotnost v tom kraji držal. A bratr Matj s Bratími
sob pidanými, aby v soud vezma opatil, aby neb pedse držáno,
neb ntco promnno bylo, bez obsílání. Pakli by kdožkoli toho,
což naped jmenováno, nezdržel nebo nezachovával, aby napo-
menut jsa opravoval. Ale kdož by ne z nemoci, ale z zpoury
a z sobvolnosti opraviti nechtl, ale inil sváry a ruoznice, aby
podle starého i nynjšieho svolení odlúen byl od svátosti tla
a krve Pán najprve a potom, stál-li by v tom neústupn
a jiné kazil, i ze zboru a mlli by se zlostn, i od Jednoty."
A všichni pochválivše a vdn pijavše ekli jsú amen i roz-

puštn snm.3)
O piwvodu nesnází potomních i zrocenie nkterých.
Ti pak jista dva Amos a Kubík také pozváni byvše na ten

snm, odporuov svých mvše, je tehdy zamleli a v tom vrnosti
nedokázali, ano znali, ^e, kdož v takovéto vci mlí, že svoluje, za
to má držán býti.*) Ti nepraví dva soudce tepruv svú nepravost

1) ,
.všichni" jen v Odp.

*) ,,bez odporu" jen v Odp.
^) ,,i . . . snm" jen v Odp.
*) Místo následujícího v Psaní atd. takto: ,,A odšedše dom teprv

odpírali a roty inili, a napomenuti, aby to zízen dlali, to zpurn a ne-
ústupn ped se brali; k nimž se vždy mli Bratí nedím pátelsky ale ot-
covsky, pustivše jim, aby již dlali a svého smyslu koštovali a lidem radili

v takové vci. Ani toho ani jiného neinili. A nade vše jim dopustili, aby
tak, jakž smyslí, drželi a mohouli koho k témuž napraviti, napravili, toliko
v Jednot aby pokoj mli a snesli ty, jenž sto býti nemohou . . . Toho nic
pijíti jim se nevidlo. Než odtrhli se spurn, beze vší píiny ... A od-
trhše se z pychu, zaali sob jednotu na tom bez píin hodných a poteb
nuzných. Protož Bh žádnéhio požehnání nedal jim a k tomu, neb\^še
v ádu jakém, pvod sob vyzdvihli neádný proti všemu zákonu, lidé vy-
obcovaní a nkteí s Bratími nikdy nebyvše ... A na jiném nebyli . . .

než na hanní a na potupování. A jeden staec nezle jim ekl, jsa z nich:
,,Nehanjte jich," vetce t. nás, ,, lepší jich nebudem." A tak i jiný. Kubík,
byli nepovolili k tomu neádnému knžství, až potom obadva se obrátili

k Bratím a pokání inili. Než jeden nesetrval pro bludnou víru o tle božím
a mnozí jiní sprostní svedeni jimi v echách i na Morav obracovali se
zase i podnes, než ti zavilí . . . zstávali. S nimiž práci mli Bratí, chtíc
jim posloužiti zvláš v Chlumci a v Boleslavi ... A z nich nkteí potom
do kostela se obrátili, jiní do krem, k lichvám, k zlostem a z nich nkteí
králipsali kivé vci o moci svta na nás, a z té ]iíiny šest Bratr upáleno
skrze Svamberka u Boru ..." Posledními slovy naráží se na píbh z r. 1503,
šíe vypsanv v tak zv. Blahoslavové Historii. Tatáž výitka se opakuje
v první ásti Odpisu (srovn. . C M. 1862, 110). — Podle tak zv. Blahosla-
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na cest jdúc domuov zjevili. A potom pišedše domuov, ty od-
pory sepsavše, poslali bratru Matjovi, avšak se doma tak, jako
nahoe postaveno, nezachovali. To když v soud vzato a seznáno
bylo, že by i mnozí jiní pi tom velmi mdlí pomocníci byli, ti, jenž
v tom dovrnjší i silnjší byli, mdloby nemocných uložili snášeti
a jim slúžiti. Najprv aby oni skutenu práci vedli pi zpráv té.

Druhé pracujíc a písma zpytujíc, došli rozumu. Tou píinou
výpov svrchupsaná 1. P. 1492 zanechána jest, aby ti i jiní pracujíc
dojíti mohli skušenie a lozumu pravého. Ta pak dva mvše pra-
covati v tom, což se tkne rady dávánie, v pokoji v tom kraji toho
neinili, zprávce kiaje hanli, búky a roty inili, tak jakož nahoe
doteno, že o to bratr Matj s Bratími do kraje pišed, konec
nadepsaný jim uinil, ne pro jich smysl pi moci, ale pro viny
a kivdy znamenité oc. Jiní pak pracovavše, na to pišli po dvú
let mnozí z nich, že darmo usilovali a lepšieho a stálejšieho nic

nenašli. Protož okolo 1. P. 1494 snem valní všech tu svolán v Rych-
nove. A tu v jednomyslnost i v ád i v svornost pi tom i pi
jiném uvedeni a zuostáno, aby ta výpovd Brandýská pedse
držána byla.

Ale Amos s jinými podobnými ruoznice a roty nepestával
initi a rmútiti vrné a pekážeti pi dovrnosti poínajícím i jiným
pieliš zle in. A napomenuti jsúc, aby toho neinili, oni pak
zpurn a neústupn to s hanním a s potupováním iniU. K nimž
se vždy mli Bratie, nediem pátelsky, ale otcovsky. Neb byli

pustili jim to (z) zvláštní milosti pro jich napravenie, jakož s\Tchu
doteno, asu toho, doniž \ylúeni nebyli, aby dlali spolu s jinými
a svého smyslu koštovali a lidem v takové vci radili a aby tak, jakž
smysle, držali a mohúli k tomu koho napraviti, napra\dli: toliko

v Jednot pokoj mli a snášeli ty, jenž s to býti nemohu a Bohu je

v tom a Bratím poruili, neb i v jiných potebnjších vcech
k spasení takoví v dovrnosti i v skutenosti se nalézají, aby pro to

jich nepotupovali, což nenese v sob základu k spasení, a že žádné
smýšlenie o moci napravo neb nalevo nespasí to samo nižádného oc.

Toho ani jiného pi tom nic nepijímali. Mezi tím službu inili jim
ústní, a zvláš bratr Matj s Bratími v Chlumci 1. P. 1496ped zborem
domá(ím i ped mnohými z kraje Hradeckého shromáždnými. Tu
netoliko jim neposlúžili, ale oni z eí tu pe\Tácen slyšených

vovy Hist. nkteí odtrženci tajn viinili psaní L-ráli Vladislavovi, žalujíce

na Bratí, že by pustili mezi sebe moc svta se všemi právy a pomstami
mee krvavého a toho psaní králi dodali skrze pana Berkovce [= Radslav
Bekovec ze Šebíova?; viz Tomek X., 316 a j.]- Král ekl: ,,Ani již

chtí žižkovati, my opatíme to a nedáme tomu býti." A potom se poalo
pronásledování, za kterého šest Bratí v Boru upáleno. Srovn. Gindely
106 a Ruk. I., Í5, kde výrok králv se jako Amosv uvádí. [Toto vypra-
vování Historie fratrum je pevzato z ,, Psáni br. Vavince Krasonického
O puovodu odtrženc", o nmž viz výše str. 196.].
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spis uinivše, sepsali, co se jim zdálo, hanliv, kiv i potupn^.)

Item potom tudiež to též inili a s nimi mluvenie mli Bratiie

ped zborem Boleslavským. A tu nkteí poznavše je v klamiech,

odstúpili od nich a v dovrnosti se ut\Tdili. Též na Morav, zvláš

v Hranicích i v Prostjove bylo (fosti s nimi mluveno a ovšem

v rozliných krajiech po osobách slúženo bez hanní a potupeni,

z nichž což dovrn] ších bylo a lepších, jenž byU z bázni k nim

pistúpili, ti se na\Tátili. A kteíž pak jina se mH, ti neb zase

do kostela neb do krem a k híchóm, zvláš jenž prvé u nás

vyobcováni byli. A ostatní žádostiví uiti jiné, ti v zpurnosti pi

nich zuostávali, hanjíce a potupujíce. To o skutené práci pi

náprav pi nich.

zpráva psaná na hanní jich od Bratí.^)
"^

,,0d poátku shromáždnie našeho vždy nkteí z našich po

všech neb obcech menších v konšelství bývali. Než když jsme

k konšelství pivohli mstskému, kdež nesnadnjšie vci a dušem

nebezpenjší se nacházejí, to sme naped vymínili, že moci svtské

se všemi právy a pomstami nemáme mezi se púštti, aneb všeho

toho za spravedlivé mieti a jie v tom užievati . . . Také že na ta

miesta nemá se lovk táhnuti z své svobodné vuole, a kteíž se

táhli z své vuole, ti zahynuli od dobrého. A toho skutený duovod

Buoh na dvú ukázal. Protož ped tmi vcmi slušie utékati, pokadž

najdále možné by bylo, zvláš kdež s podstatu živnostie ie muož

býti. Než když by pak od moci svtské Bratr proti vuoli své to

miesto pijieti musil, nemoha jeho zniknúti, . . . pravieme, že nenie

to uiniti proti viee a lásce kesanské, tak aby pro to pro samo

nemohl Bratrem neb kesanem býti ... A že nemá nezvolnjších

lidí v našich zemiech než kupení a osedlí pod pány v robotách nebo

v službách, a ponvadž mají poddáni býti se vší bázní pro Boha

podle nauení apoštolského; a že ti skutkové nejsú Bohem zapo-

vdni, než híchove a nepravosti pí i nich bžící: protož nezdá se

býti proti viee býti konšelem, rychtáem neb soudci.

Než kdež se rozpisují nkteí o nás, že sme se na tom svolili,

že muož Bratr úedníkem býti, rychtáem, konšelem, muož pí-

sahati a na vojnu jíti, muož zlodje katu v ruce dáti, kázati muiti,

na šibenici provázeti, zlé za zlé dlati, súditi se, všech práv i krva-

vých požívati, šekovati, kupiti oc — bylé i nebylé vci praviece:

k emuž pak povoleno i v jaké miee a pokud, toho nepravie.

Ponvadž ne všeho, což se dje na tch miestech, pomáhati

slušie, proto vz, že podle zízenie božieho a podle uenie P. Krista

hojnjší spravedlnosti ty vci mnohé v té istot a spravedlnosti

1) Zpráva menší strany.

2) V tomto odstavci skoro vše vzato z listu Matjova; v. následu-

jící ísla.
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a pravd nestojie od Boha i od lidí nkdy zízeny. Jakož žádná
vc v tak mnohém lidu státi nemuož pro zlost i nepravost v lidech

vkoennu ... Neb pi každé živnosti dosti se najde, že lidé proti

spravedlnosti . . . inie proti zízení božiemu. Také že ty nkteré
vci viece vyšší mocí konají se, než z jich. Jako pi soudu bezživotie

zloincuov. A \'yššie moci neslušie se zprotiviti le skrze trplivost.
A máme za to, že všichni spravedlnost milujíce to za dobré mají
a toho pochvale, aby zloinci se nerozmáhali a škuodce. A že i ti,

kdož o to mluvie, rádi jsú tomu, že jim vyšší moc pokoj obmyslí,
aby sebú bezpenjší byli doma i na cestách. A povoluj ície s iní-
cími nedaleko su od sebe. Než by se i to dalo, jakž se nynie dje
pi jich trestání, toho nepravíme. Neb by jiná pilnost soudci
a zprávcí mla pi tom býti podle Boha a nkde i vtšie milo-

srdenstvie, a též zase na odpor, než se nalézá.

A jakož pipomínají, že muož Bratr úedníkem býti. Muož
nkdo, a ziedka, nesnadn svtský úad držeti a vieru a milovánie
k Bohu i k lidem zachovati. Muož nkdo v soudu a v rad býti

a k nkteré vci pivoliti a úasten nespravedlnosti a nepravosti
nebýti neb ukrutnosti. Muož nkdo na vojnu museti jíti, ješto

lidským škuodcí nemyslí býti, ani v prolévání krve se tší. A muož
nkdo nkterú písahu uiniti a P. Krista eí pi ní pestupníkem
nebýti . . . Muož nkdo v moci postavený zloince v ruce katu
dáti podle zízenie a rozkázánie i úsudku božiehojako sluha jeho,

a v tom nehešiti. Neb proto jest moc Bohem zízená lidem dána,

ku pomst zlým a k chvále dobrým . . . Také že bychom všem
právóm krvavým povolili. ehož nebylo a nenie . . . Jakož pravie,

že konšelé i j iní úedníci k právóm krvavým se zavazují: my slýchali

sme, že k inní spravedlnosti chudému i bohatému a že i práv
vydavatelé pravie neb jich editelé, že podle práva vždy initi

jest naj vtšie nepravost a jest ukrutn initi." — To až potud

z potu vydání z nákuov od protivníkuov a zprávy proti hanni jich.

K témuž jiný list k nim psaný od bratra Matje s Bratimi
dosti inící položí se})

,,Žádost dobrého, a spasitedlného . . . Nemoha k vám jíti pro

svú nemoc, i zdálo mi se potebné, abych vám napsánie mé
peísti kázal . . .

... A že ta písaha dobe uinná v spravedlnosti v soudu
a v pravd nebude od zlého .... A vzte, Bratie, že najde

i s ní úzkosti, žaláovánie i vsazenie, když již ctitel božie ne-

bude ve jméno svatých aneb klee ped tatrmanem písahy
initi ..."

1) Též v Psaní atd. Nejspíše z konce r. 1499. Že psán ped njakou
schzí (v Hranicích?), patruo z vty: ,,Pak dále Bratie s vámi a šiee
rozmluvie."



219

Oj>ét jiný list k témuž poslaný od Brati ...

„Bratí milí! Po mnohém psaní i ústním mluvení s vámi ješt

napomínáme z povinnosti lásky bratrské . . .

A jakož skrze Beneše Vodiku ptali ste se bratra Matje,

pi prvním-li smyslu chceme státi ili pi nynjším svolení, odpo-

vdíno, že pi prvním i nynjším, neb obému dáváme miesto.^)

A za bezpenjšie máme, kdož toho ucházeti mohu. Protož k tomu

také radíme a vám nezastavujem toho, kohož byste mohU z bo-

hatých k dobrovolné chudob pivésti užiten a stále, z úaduov,

v nichž mnohá nebezpeenstvie j sú dušem, vytáhnuti k dokonalosti

života a k bližšiemu následování P. Krista napraviti. Ale že to ne

všem dáno . . . Neekl Kristus: nemožné bohatému vj íti do králov-

stvie božieho, ale kterak nesnadno . . . Protož se nám zdá, že vy

zdravého smysla tch eí nemáte ... a jestliže po takových na-

pomínáních svého nenecháte, již vás poruíme Bohu ... a budem
od vás Bratie vystiehati ..."

A když nechtli svého uleviti a ruoznice inili po zboiech a po

osobách, zprávce zboruov na to nauenie od starších žádali
. . .

I dali jsú lidem nauenie tato:

Br. Matj s Bratfimir)

,,Žádost . . . Toto nynie radíme, abyste od nich vystiehaU

lidi i pomocníky své, aby s nimieí nemievali ani jich slyšeti chtli,

než krátce jich odbývali kúce, že my podle Bratie dovih sme

se spasenie v pánu Bohu, pak vy máte-li co proti nim, o to s nimi

mluvte ... A pakli by kteí pes obecné výstrahy s nimi eovánie
mievali, aby osobn vystieháni byli. A jestHže by se vždy pes to

nkterým pravjšie a lepšie zdáli, ne velmi se dieti o to, nech

koštují a mají na svobod, opovdúce se slušn. Neb se k nim

najspíš takoví pivinu, jacíž sú sami . .

."

O puovodu jich neádného vyzdvižcnie ádu.^)

. . . znaj^) že ti, jenžto struojce byli a zvlášt Amos nadepsaný

byli vylúeni na
j
prve od bratrstvie a duchovního knžstvie a potom

ze zboru a potom od Jednoty všie s jinými. A ten nemv úadu
knžského ... ne sám skrze se, ale jiné moc jim dal, kteréž neml,

a sám se ukryv, puovod ten neádný uinil ...

O zpráv výpovdi o moci svta, podle kterých povah slušných

mla dávána býti.

1) v A. TV., 1. 62a—67a zapsán krátkv traktát ve form listu s nad-

pisem: ,, Blažek,' Amos Kubíkovi píší oba.'"' Ve ^pise samém: ,,A jakož

tázáno biskupa velké strany bratra Matje v Litomyšli, držíli první smysl

a první svolení, i znal, že drží oboje. A v Chlumci tu i s tmi Bratími vy-

znal, že jest první smysl na základ V. Krista zapoat. .
." O poslán

bratra Vodiky zmiuje se též Zpráva menší strany. List v Odpise psán

nejspíše ped schzí Chlumeckou.
2) Též v Psaní atd.

3) V Psaní atd. jen zaátek se shoduje.

*) Následující v Psaní atd. se nenachází.
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zpráva pedloženým viiobec (v. Dekrety 90. Po slovech ,,a po-
voláni ]souc" v Dekretech vynecháno: ,,a zbýti to nemohúc").

zpráva zprávcuom v zemských vcech (v. Dekrety 90—91).

Zpráva pánóm vyšším neb nižším. Páni urození aby znali

rovnost v pirození se všemi lidmi, ani viec ani mé z toho mieti
nežli lidé jiní a pomnli na povahy lidské smrtedlnosti. Než strany
povinnosti své, j suli nad lidmi postaveni, aby znali povahu služebnu
lidem k služb zavázánu ... A mohúli, sami zprávu i s dtmi
i s eledí bez úedníkuov aby veali . . .

. . . Ovšem ti, jenž slovu urození a nad lidmi nejsú postaveni
neb jich nemají (sr. Dekiety 97—98), též i ženy neb dti jich,

urozením aby se nepovyšovali, neb to již i nepravé jest, nad to

zahálky a prázdnosti vésti, nad lidi robotné rúcha a jiného užívati

neslušné jest, pychati pak a zdáti se mimo jiné býti ntco urozením
samým jest i híšné i nepravé. A ti spolu s lidmi dlužní jsú prací

ruku svých se živiti . . . Páni ^) také mají statky, duochody své
dobe opatiti v držení, ary bylo v spravedlnosti, bez kivdy
a útisku lidského, pakli jina, aby se v tom neospravedlovali,
že mají to kupené a xe dekách, v registích a v držení pedkuov
za starodávna ... Neb pítomnými píinami má lid zpravován
býti. Také na robotách páni vrní mají rádi chudé své krmiti

i napájeti ... na mzd nesrážeti . . . zprávu vésti bez híchu,
dtí otcóm a matkám bezdn nebrati, sirotkóm penz nebrati,

ale je slušn opatrovat poruníky . . . Nad Bratie spolurovné . . .

se nezpínati, . . . obcovati s nimi všeliké povinnosti a hledti
jim prospti a neškoditi, k úadóm neb k práem proti svdomí
jich neb k nebezpeenství jich nepotahovati, v poslušenství starších

státi, s rad což initi mají puosobiti . . . bez rady nesúditi se,

a pohnán jsa, o to péi mieti vyproštnu býti smluvú a bylli by
kiv, nápravu uiniti . . . Máli spolu vrnu eládku, má doma
spolu prvotnost v modlitbách i v jiném dobrém vésti. To i jiné

mnohé zpráva pánóm vydaná . . . zavierá.

Zpráva úednikóm, (podobn jako v Dekretech 92—93).— Zpráva
dvoákóm, komornikóm, sluhám atd. Pi dvoácích má soud uinn
býti, mohúli se živností krom dvoruov opatiti, že ty lép a bezpe-
nji bylo ... A ti, jenž pi tom zastiženi neb z poteby uvedeni,

mají ueni býti, aby . . . (následují rozliná nauení). A neradi býti

(t. mají) i tomu, že se nemohu ím jiným živiti. — Zpráva pi
ízení a ustanoveni úedníkuov. — Zpráva pi inni trestánie. (Sr.

Dekrety 91. Kde se jedná o trestání trápením, bitím atd., v Odpise

se pidává: ,;Avšak i tu pílišné ukrutnosti slušie se stieci, skrze

níž zkáza na životu neb údech nenabytá mohla by býti . . .") —
Nauení o trestu smrti. Pi od]etí úduov, ovšem pi uinní smrti,

tu beze všie kvapnosti sluší soud j istý mieti podle výpovdi a úsudku

^) t. ti, kdo mají lid poddaný.
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božieho, inili ty skutky, pro nž by toho hoden byl a nemuožli
jina od svého zlého odveden býti jiným škodlivého. A muožli ím
jiným náprava toho zlého býti, tu neslušie smrti uiniti, jako sou
krádežové neobyejní a bez \Tažd a jiných nepravostí, pro néž
Buoh neodsuzoval na smít. (Odstavec tento v Odpise se koní:
,,K zpráv pí duchovních nemají jie (t. moci) a k obran víry neb
k pipuzení k ní požívati, neb to zapovdíno.")

zpráva konšelóm, rychtáóm (sr. Dekrety 95—96). Což muož
býti najviec mají námi odvozováni býti od úraduov pro mnohá
nebezpeenstvie, kteráž pi nich obecn bžie. A ti, jenž by ujíti

nemohli aneb v nich zastiženi vyjíti nemohli, ueni býti mají,

co k tomu potebie mieti, chtie-li mnohého zlého ujíti. Najprv
k tm úadóm slušie osoba hodná . . . (Dále podobn jako

v Dekretech.)

Zpráva jdúcim k soudu (sr. Dekrety 94—95). Mají vrní
znáti, že bez rady staršiech svých nemají k soudu pistupovati
netoliko v pi své, ale ani v cizie ubrmaniti neb v soudu státi pod
pokutu na to uloženu. A nemají k soudu žádného pohánti, ale

možné-li jiným slušným bhem konce slušného . . . dojíti a le by
druhá strana nechtla svoliti a byla znamenitá poteba. Aneb že

by osoba nej ednomyslná táhla, pohánla k soudu. Item Bratr

s Bratrem nemá se ped svtským soudem súditi, ale radši kivdu
trpti. Než má doma opaten býti.^) Item ta osoba nucená
k scwidu, má piln znamenána b\Hi, s kterou osobou neb z které

píiny chce se súditi. Jestli osoba Jednoty, též nemá se vn
súditi, ale doma. Jestli osoba svárlivá a on netrphvý a nepokojný
atd. (v. v Dekretech).

zpráva svédkóm (sr. Dekrety 96—97). — Zpráva pi písaze
(sr. Dekrety 87). K písaze mlkáiiý z své svobodné a dobré vuole

nemá jíti . . . Druhé nemá druhého nutiti k písaze, aby nebyl
úastník jeho zlého. Tetie nucen-li od jiného neb od práva, muožli
se vysvoboditi, má o to péi mieti i Bohu se za to modliti. Pakli

nikoli nemuož, má tyto povahy mieti: Najprv modláské se písahy
varovati (v. Dekrety 82). Druhé v soudu a v spravedlnosti

a v pravd jméno božie k ut\Tzení pe bráti . . .

Zpráva soudcóm pi písudkii k smrti. (Sr. Dekrety 93—94.)

Zpráva na vojnu jdúcim. (Celkem se srovnává s Dekrety 97.

Zajímavjší jsou odchylky tyto: ,,. . .Pakli král nebo pán pokoje
hledaje .... svou píinou války nezbuzuje ... a tento (i. pán)

neb od vyššieho neb od rady povolenie má brániti spravedlnosti

své, i brání, a k tomu ku pomoci volá lid obecný, mezi nimiž jsú,

a to ne k nájmu a k žoldu: tof nemá vrný k tomu jíti,'^) ale neb
osobn a veejn všichni hospodái oc." — Níže: ,,A pána Boha

') Tato zápovd se v Dekretech již nenachází.
*) t. ne Bratí toHko.
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aby prosil, aby zbavil od zlého a zvláš na vojn proti kesanóm,
kdež se mnoho zlého d]e, ješto proti nevrným Turkóm, nepravým
a nespravedlivým, ne tak nebezpeno jako proti kesanóm a ovšem
jazyku svému ..." Ke konci: ,,Také i to známo bud, že kdožkoli
zaíná vojnu a lidi na ni pinucuje, budeli cokoli zlého strany té
proti Bohu neb spravedlivosti, že ten prvotn tím vinen bývá a ne
lid poddaný a poslušný oc")

7. První psaní Bratra Matje . . . uinné tm odtržencuom po
tom spoleném mluvení, kteréž s nimi v Chlumci Bratí mli

1. 1496 asi po dvou letech^) (A. IV. 1. 41).

Žádost . . . Jakož jste z Vás nkteí u mne byli ped ve-
likou nocí ptajíce se, chtlili bychom opraviti ty vci nkteré . . .,

odložil sem odpovdi, až bych s Bratími moravskými roz-
mluvil . . . Pak nyní shledav se s nimi a s nimi rozmluviv, te od-
povd píši . . .

. . . jakož o tom známo jest, že od poátku shromáždní
našeho vždy nkteí z našich po všech neb menších obcech v kon-
šelstiá bývali a nkterým i na písahu picházelo, než když jsme
k konšelství povolili mstskému . .

.

(Námitky nech sepíší jménem všech, celé své strany.) Neb
strann tak i jinak nalézáme psaní proti nám, jako by nám bylo
psáno, a jinde krom nás nacházeU sme, jako Petr slepý roznášel
i list ruky Blažka a Amosa Klenovskému svdící, o kterémž on
nic nevdl ani my, až po smrti jeho tepruv nalezen. Též Matouš
tkadlec psal na Moravu, íha z Votic, Stanislaides oc.

8. Z Lukášova spisu z r. 1527.

Ve svém spise z r. 1527 (. 49) Lukáš o Amosovi \ypravuje,
že byl vždy protivník tajný bratrský, potom i zjevný bratra
ehoe i jiných. ,,A on v rot milovné tém pední byl, kterouž
pán Bh zkazil. Ale on žen pokoutn, non s nimi zboruje i be-

seduje, prázen nebyl do skonání života svého pod jakýms ducho-
venstvím. A v tch odpoích tajn se choval, neb Bratí v rozliném
lakomství požíval . . . peníze shromažduje atd. až do toho asu,
když se dala píina soudu o písaze a o moci svta . . . Ten pak
Amos také na tom snmu byl s svými nkterými, na nmž rozliné
peptávání bylo mezi všemi tak dlouho, až snm tu vc na Bratí
starší dal, úpln se doviv skrze víru a moditbu vle boží a pe-
stati chtíce na tom, což b"^^ vypovdíno bylo. Tehdy když \ýpovd
stala se, . . . i oblíbili všickni a podkovavše pánu Bohu amen
ekli. Ale Bratí . . . obávajíce se, by nkteí odporv nezamleli

^> Nejspíše po velkonocich r. 1499.
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tu pítomn, i podali sou na všechny, máli kdo odpor jaký proti

tomu, aby zjevil se. Pakli by nyní neml, ale doma by se roz-

pomenul, aby s žádným o to nemluv, ani v jiné vnášeje, oznámil
Bratím atd. Tento Amos mv odpor a jsa zaklet s jinými, aby
zjevil, zamlal a \'yšed na cestu, ihned tu odpor zjevoval a s Brat-
rími se hádal a doma v Vodanech v jiné \Tiášel ... A Bratí
chtíc posloužiti nkterým podobného smyslu, postavili je pi té

vci k práci pro zkušení jich, aby odpovd dávali tm, na nž by
ty vci eené pnšly. On pak maje pomocník v tom kraji toho
s jinými býti, vždy odporoval neústupn a rotu vzdlával atd.

Jehož Bratí starší s jeho tovaryši povolali do Štkne a ]emu
dobrotiv ukazovali, co zlého iní, on zase zpurn, hanliv povstal

proti bratru Matjovi i jiným. A \4douce jeho zlostnou neústupnost,

nechtíce ukvapiti, odložili konati do zej tí, jemu na rozmysl davše,

chtlli by viny proti bratru Ambrožovi i jiným zjevné a kivdy
napraviti slušn, nenutíce jeho k odpornému smyslu, ale ze zrušení

smlouvy trescíce a z jeho nezízenosti a z zrocení atd. I zavázali

sou ho, aby neodcházel až do té pe skonání, i piekl. A potom . .

.

zdvihl se v noci i ušel. Bratí pak . . . vylouili sou jeho i vyobco-
vali i oznámili k výstraze od nho. Potom ... tu rotu svou
chtje na odpor proti Bratím postaviti . . . nauení nepravé
i proti vli nkterých jeho se pidi zejících dal lidem všeteným
a drzým, aby pvod ádu knžského mezi sebou vyzdvihli a kteí
by to íditi mli, jemuž Kubík a Vodika odpírali. A on chyte
lejkóm všeteným radu nepravou dav, sám toho pítomen býti

nechtl, aby, pijdeli na na ouzkého, v^^íti mohl . . .

...A a byl za Bratra obecného s jinými pijat, však vždy
pokrytcem neupímý^m o odpuorcí tajným pokoutným bratru

ehoovi i jiným býval ; . . . lakomec byl a sprostných Bratí okolo

Brodu Uherského požíval v své kuavé pošmurnosti, bera od
nich voštiny, asto darmo a nkdy ani darmo, ani za peníze.

A z toho vosk pepouštje prodával a u Bratí daimo stravu maje,

konviky dlal, a vše prodávaje, peníze v hromadu hnal, A shro-

máždiv drahné peníze, nuž se on s nimi do ech k Vodanóm
a k Klatovóm, a tu svedl nkteré osoby ženské, s nimi obýval
a z píin nahoe psaných pvodem odtržencv uinn ..."

9. Z prvního traktátu Jakuba Štkenského.

,,. . . Ale nyní íkají Bratí: Proto otvíráme dvée ovince,
aby nám pribý^^alo ovec. A když sou oteveli ovinec, domácí
ovce ven bží a vlci je drápají. . . Dvée sou pikázání boží a za-

povdí P. Krista ouzká cesta a tsná brána. A kdož je rozšiují

a roztahují pi ivíce, že muož Bratr konšelem býti a rychtáem,
písahati a práv mee krvavého požívati, ten jest lotr a zlodj,

ješto nevchází dvemi, jemuž vrátný neotvírá . . .
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. . . Kdy lidé stesknou sob na ouzké cest, sami ji sob
rozšiují pra\'íce, že neškodí tyto neb onyno vci nad to pak když
jim uitelé to oslabí a rozšíí jakožto chlipn statku dobývati,

obchodv nkoliko míti, s lidmi se srovnávati, do krmy jíti, na
kvasy i na hody i veselu býti, a to ]est pišlo z božího dopuštní
a z ábelského oklamání pro zlý smysl, který jest mezi Bratími.
Ale smysl víry pravý potupen jest, pravíce, že jest vysoce zaato
a že s to lidé býti nemohou. ^Necha to každý lovk spravedlivý

ohledá, zaalli-t co bratr eho nad smysl apoštolský. A my to

smle pravíme, žeP. Ježíš i apoštolé mnoho sou výše mluvili i psali,

než bratr eho psal . . . Pro pak viníte bratra ehoe, ješto

daleko níže mluvil ... i pro pak vy pravíte, že jste pišli k smyslu
nezlému a bezpenému? I nauili jste lid hešiti pra\ace, že neškodí

tyto neb onyno vci. A z toho jsou ješt dvodové, jako íkajíce

po všech zboích, že lidé nemají moci nad híchy ani moci k do-

brému inní, než zívají jako ryby bez Vody, chtíce k dobrému,
ano jim zlé nedá . . .

... A to ]e od nkterých uitel široce mluveno, že mají
zkušený smysl i skutky jako zlato v ohni pepálené. A to je mluvil

Klenovský. I omýlili sou se tu, majíce za to, že mají isté zlato,

ano holá md i s truskou . . .

... A nyní se knží na místech osadili a farami se zdélili,

chyba toho: Jdte po všem svt ... A ješt nám jednu svátost

ukradli,^) a jsme nezvdli kdy a kdo že toho píina, a to tuto:

mazání olejem nemocné; a ješt sou o to nkteí široce mluvili, že

chtí i kest složiti.-) A to sme v uši slýchali . . .

. . .Brate Matji, takovým vcem za hodinu nechtl sv. Pavel
povoliti a menším, než sou tyto. A ty pak tak dlouhý as, jakž

bratr eho umel, jakož si rozpisoval, že ihned po smrti bratra

ehoe v hlav se kaz stal a mezi Bratími roztržka v smyslu.

Jakož píšeš, že ]si astokráte slýchal, že sou hanli bratra ehoe
i první smysl: a ty slyšel a mlel jsi. Pak hádej, na í hlavu to

puojde. Pastý svin pasa, nezamlal by takové škody svého
stáda . . .2)

^) svátost posledního pomazání.
2) t. optování ktu.
2) Podle Zprávy menší strany Matjovi pi rozmlouvání v Chlumci

vyteny také list)'', které psal v dob, kdy pi menší stran stál: ,,Víšli,

brate Matji, jakož si do Vodan ceduli psal, tajné vci na svou ouzkou
radu vynášeje, kterak ste se ped šestnácti lety roztrhli o smyslu víry. A ty
ntco vynesl na svou radu i na sebe a my sme to nejprve od tebe zvdli.
A tvé písmo široce vypsané v znamenitém zboru teno ped obojírn pohla-
vím ... A toto si psal, brate Matji, že ihned po smrti bratra ehoe,
kdež si ty v hlav stál, a mezi Bratími roztržka a jedni proti druhým na
odpor mluví, a toho všech asv zapíráte ped obecními Bratími i dodnes,
jakož ste ve Štkni mluvili,pravíce, že žádné roztržky není, ani byla kdy . .

."

Podobn pozdji ješt jednou: ,,I však si ty vynesl ... na své Bratí, že
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Také já Kubík, jakož slyším, že nkteí praví, že bych já k tomu
smyslu pivolil, kterýž jest znovu \^hlášen, ješto já jej za zlý mám,
\^ bratr Matj i všickni Bratí, že jsem já nkolik dnv odpíral,

až mi jeden ekl:i) ,,Bych ml z tebe duši vytáhnouti, ty mi
musíš povdti, co víš!" A když sem svoliti nechtl, i žádal sem,
aby se mnou nemeškali, majíli pravdu. A tak že jsem z rady vstal

a odsel a oni své vci pedce konali, máli co dobrého poato býti,

aby se mnou nemeškali. Prosil sem Bratí, aby mi odpustili, a oni

tolikéž mne prosili i zradovali se z toho, nadji majíce, že nkteraký
poátek bude k dobrému. I zpívali písniku i mluveno k tomu,
aby ta výpovd Brandýská tena byla, kterážto zdvižena byla
a zastavena od bratra Matje. A proto jest opt tena, aby držána
byla. A o to sou nejvíce mluvili Martinové a zvlášt Bydžovský,
šidlá. A tu se pro to tení tolikéž zase tžce zarmoutili, až se jeden
zbláznil. Pohledtež, co z toho smyslu roste! Ale k tomu jest mé vuole
nikdy nebylo, aby to, což jest zdviženo, zase držáno bylo, než to-

liko nechtjíce s vámi nesnáze míti, cht se podívati, na to pijde.
A již skutek pravdu vykládá. A tu nemáte sob co mnou dovoditi.

... Já se k tomu nepiznám smyslu poslednímu ... A ne-

budeli v rad Bratí smyslu prvního, již nestojíme k rozkázání
vašemu více.

A když se již drahn Bratí bylo rozešlo, tehdy k tm, kteíž
tu ješt byli pozuostali elnjší, ekl bratr Michal starý: ,,I co

nrnoho dobrých mužuov pro to trápení a úzkosti i životuov ztracení

trpli! Na jest naše práce pišla? Tém sme mohli pi dobrých
knzích zuostati!" A Klenovský jemu ekl: ,,Brate Michale,

nekaz!" A s tím se rozešli.

A protož, brate Matji, pomysl na to, aby to nepišlo na
t . . . neb po tvé smrti i po naší svditi na t budou tvé ei, tvé
písmo a tvé cedule, které jsi nám psal do kraje Prachenského
i jiným a proti emu jsi psal a kterak jsi se k tomu bez nouze
pisvdil a pod to podlezl, proti emu jsi zlému psal. A tvému
kolébání po tvé smrti dobí lidé i zlí dívati se budou, jakož se

dívají Sylvestrovu pevrácení . . .

10. Z druhého traktátu Jakuba Štkenského.

Neb jest bylo tak od poátku svta, že dobí lidé museli sou
trpti, jakožto Ábel od Kaina . . . Puovod boží vždycky v ouzkosti

byl a všech vkuov, když se lidé rozmnožili, sím víry udusili . . .

ste se od šestnácti let roztrhli a vespolek ste se hryzli a kousali a my sme se

nadali, že vy piln bdíte o lidské spasení." — Dále: ,,Brate INIatéji! druhou
si ceduli psal do Vodan, kdo by písahal, aby vylúen byl od svátosti.

A již sám pisluhuješ písežníkem . . . Také píšeš: Kdo by pivolil k smrti
bHžního, aby vylouen byl. A již pak netoliko pivolí k smrti, ale pomohou
jímati."

^) In margine: ,,To ekl Klcnovský."

16
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A tak tch všech asuov vždycky nesnáze byly až do Krista, nebo
mezi své vlastní pišel a svoji sou jeho nepoznali, ale k tem se

piznal, kteíž sou jeho uení pijali, vážíce je, že snáze nebe i zem
pomine, než slovo jeho nejmenší. Ale k tm se neznal, kteíž . . .

Ctní sv. zmnili k smyslu svému tlesnému . . . pravíce, že písaha
není zápovd boží a netoliko to, ale praví, že muož na pravd pí-
sahati a kdo by nepísahal, že heší a zákon ruší. Také sou mluvili,

že trojí jest písaha, dvojí jest zapovdna a tetí pipuštna od
P. Krista na pravd. To jest mluvil Lukáš a jiní vedle nho a bratr

Matj biskup se k tomu piznal, co Lukáš mluvil, až sem jemu
ekl: ,,Zdá se nám, brate Matji, že se jest násilí stalo úmyslu
tvému a že jsi k tomu jinými pitištn." A Matj ekl: ,,Bez

žádného tištní, ale dobrovoln sem k tomu smyslu pistoupil,

co ted Lukáš rnluví." A ješt bratr Matj biskup jda z kraje

v posté, psal nám cedule, že moc svta a písaha není proti zapovdí
boží a v naší Jednot muož státi. A ješt ekl Lukáš: ,,Kdyby na
mne pišla písaha, já sob mám za hích, kdybych nepísahal,
neb v tom Zákon boží plním, písahaje. Neb P. J. dí: nepišel
sem Zákona rušiti, ale naplniti." A to tím písahy dovodí. Ale nikdy
jest nebyl ten smysl P. Krista . . .

A Tma písa mnoho písma Starého Zákona vedl i z pro-

rokuov dovodíce sob písahy . . . Ale ped lidmi toho pí a stydí

se za svou víru ped svými uedlníky.
Ale Klenovský zapomnl ]est na tyto ei Pán i uinil se

mistrem P. Krista, kdež dí, aby se nesoudili. Ale Klenovský mluvil

v zboru velkém v Brandejse ka: ,,Zabráníme-li Bratím, aby se

nesoudili, vložíme jho na hrdlo uedlníkuov nesnesitedlné, jehožto

ani otcové naši nemohli snésti" . . . ^)

... A tak z toho pramene (t. z Valdenských) Wiglef . . .

Z téhož pramene i Mistr Hus i Mistr Matj Paížský i Petr Chelický
mnoho písma o tom napsal, ješto to Cechové prvé za veliký poklad
mli, ale pohíchu na to ]iž nic nedbají, ale praví vaši bakalái
Lukáš, Prokop, Lorek,^) že Wiglef svedl mistry a misti Petra

Chelického a Petr bratra ehoe . . .

(Na poátku Jednoty) lidé povýšení bydlili sou s lidmi sprost-

nými a rádi jim posluhovali a ím sou ukrutnjší protivenství

mívali, tím sou více prospívali . . . jakožto povýšení a urození

Šárovci^) a Sudomisti a bratr Votik a mnozí jiní, jichžto jména
napsána jsou v knihách života vného . . .

^) Klenovského pi rozmlouvání v Chlumci, kde traktát ten, nepí-
tomného ujímá se Zpráva vtší strany takto : ,,A když viní Klenovského, po-
vdno, že on prvé než soud snmu byl, vyprosil se z soudu, aby nikoli

pítomen nebyl, pro píiny potebné." Srovn. Lukášovo Obnovení.
2) Vavinec Krasonický.
') Kdo z rodu Šárovcv z Šárova na poátku Jednoty k ní by byl ná-

ležel, není mi známo. O Ann z Šárova v. svrchu str. 191.



227

.Ten výnos na vás svdí zboru Brandýského, že ste moci

svta místo mezi sebou dali ... A jakož ste zdvihli po zboru

Brandýském o moci svta, aby jí nebylo v vaší Jednot a bratr

Matj mdle se k tomu ml a mne Kubika ponižoval a od posluhování

odlouil, a tak mnohé hanní i kaceování od nkterých sem niel

a to proto, že jsem nechtl povoliti tomu smyslu o moci svta a o pí-

saze a aby zlé na zlé inili a tak s jinými Bratrími nechceme po-

voliti. A tak to zdviženi stálo až do ty let. A pak potom zase

uvleen jest ten smysl o moci svta, kterýž jest byl zdvižen

a zastaven jako zlý ; a ten smysl v lidi uvleený mnohými obyeji

pikrýváte ... A bratr Matj je nejvýše, když nám psal v ceduli

a to takto: ,,Brate Blažku! Toto tob na odchodném oznamuji

a pozstavuji. Jakož si mluvil ped námi, nejednou si oznamoval

o moci svta a o písaze, že tomu nemuožeš a nechceš povoliti,

když se jiným zdá, že není proti pikázání P. Krista. Ale máme
úmysl vás snášeti do asu slušného. A toto ruka bratra Matje." —
Brate Matji! nepotebuj em té služby ... A také jakož o nás

široce mluvíte, i v zboích od nás vystíháte, aby nás prázdni byli

a nám nevili, a že jsme všickni kehcí a nestálí a od vás ušh:

i však sme se vám prvé tikrát opovdli, než sme šli . . .

.... A již si to sám, brate Matji, zmeškal, jakož si mluvil

i cedule píše, a ekl si, že více než od pti let lekání mám pi Klenov-

ském, aby tato Jednota nebyla zkažena skrze nho, a tu si zmeškal,

brate Matji, onen hlas, kdež dí pán Buoh : ustavil sem t strážným

nad mým lidem ..."

11. Ke sporu o písaze.

Ve slovech Kristových u sv. Matouše 5, 33—37 jest obsažen

bezvýminený zákaz písahy, který žádným umním exegetickým

odstraniti neb zmírniti nelze.i) Ped Kristem již židovská sekta

Essenských písahu zawhovala.

Není divu, že uení písahu kesanu za nedovolenou pro-

hlašující tak asto se vyskytlo. 2) A o jiných pomlím, ped
Bratrími jsou to Valdenští, k jichž zvláštnostem odpor proti písaze

náleží .3) Petr Chelický podi\Tiým zpsobem o písaze nikde šíe

1) Jak toto místo se má k jiným v evangeliích, v listech sv. Pavla

a j., jsou otázky, jichž se nedotýkáme, majíce jen objasniti, jak onen spor

o písahu v Jednot vznikl.

2) Srovn. Stáudlin, Geschichte der Vorstellungen und Lehren vom
Eide. Góttingen 1828.

, , ^
3) Dle nktervch stedovkých spisovatel Valdenští nkdy pece

písahu dovolovíili," kdyby totiž nkdo jen piísahou svii] vlastní neb bliž-

ního život zachrániti mohl. Podobn se Lukáš vyslovil v Chlumci, že pí-

saha dovolena, když by odepením písahy ped soudem jnišla vc od-

porná k potup Bóha neb piavtly jeho neb bližního k zahynutí; tu by

i híchem bylo písahy neuiniti.

15*
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se nerozepsal, než z Repliky proti Rokycanovi, patrno, že i on
písahu zavrhoval.^) A totéž lze íci o bratru ehoovi, který
také jen jednou písahy se dotkl, ale tak, že poznáváme, jaké
bylo mínní jeho. Pravit ve tvrtém psaní Rokycanovi: ,,A pak,
miste, o to by nám nemla býti nesnáze, neb ty i jiní knžie od
toho ste \ystiehali, aby nebylo poddánie v tom, co jest proti pánu
Bohu a to ste za zlé oznamovali písahati neb na vojnu jeti samému
s braní, aby jiné bil." (Bidlo 53.) — (Sr. Dekrety 87, kde se odstavec
,,0 písaze" vztahuje k ehoovi. — Sr. též [Lukášv] traktát
o písaze (A. IV.): ,,echové mnozí s knžími svdíce, že Kristus
všelikou písahu zapovdl, avšak na rathousích, pi soudu zemském
Bohem zapovdné písahy užívají.")

Ze výpovd Brandýská se písahy pímo a výslovn nedotýká,
v. svrchu. Teprv když velká strana konen vrch obdržela, zdá se,

že písaha se stala takoka heslem stran.

Ve t\Ttém svazku Archivu bratrského (1. 73a) zapsán nedlouhý
spis proti písaze {,,Odpor smyslu druhému"), který co do stránky
slohové vyniká daleko nade všecko, co od Bratí menší strany
sepsáno, tak že bychom se skoro domnívati mohli, že nkdo jiný

mimo Jednotu stojící pi tom svého péra propjil.
Zaátek spisu, který složen jest ve form listu píteli zní

takto :

,,Brate Beneši milý! Riiznice, kteráž nyní mezi Bratími
vznikla jest, všem té víry piznávaóm tez veliké a znamenité
škody býti nemž, neb blízký pád toho jest, kdež se od domácích
víry protivnost poíná. Akoli jedna strana vetší spravedlností

podle mého usouzení ohrazena jest, nežli druhá, však proto i ta

spravedlnost ped nepáteli zjevn vedena škodu nemalou nese.

A aby neekl, že bych se k jedné stran z njaké lehkosti nachyloval,
umínil jsem tob o té vci krátce ntco napsati, jsa ponucen od
nkterých vašich starších." Spisovatel si tedy vede jako nkdo,
kdo mimo strany stojí a vyzván byl k sepsání od strany písahu
dovolující. Než hned potom se sám k jedné stran pihlašuje:
,,I vziž ... že dvodové Bratí tch, kteíž písahu od Krista

nezapovdnou býti praví, velmi lehcí jsou . .
." Dále se praví:

,,že písaha zapovdna jest Kristem kesanóm, pohanóm pi každé
vci dopuštna, židóm v nkterých vcech nebránna, ale ke-
sanóm ovšem zhyždna. Neb prosím tebe, poslyš sám té ei:
Slyšeli ste, že eeno jest starým: nebudeš kiv písahati! Ale

já vám pravím: nepisahati ovšem. •— Jestli že to zápovd není,

tehda ani ono není: neodpírati zlému aneb nehnvati se na bratra

svého. Ale abychom k tomu nkterak rozumjí šli, prosím, povz
mi, však také písahu zastáváš, jestli že má od kesanuov písaháno

1) Jest to ono zajímavé místo, kde Chelický se odíká uení Husova
,,o vraždách, o písaze, o obrazích". [Srov. výše str. 40 pozn. 87].
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býti, ím bude hoin]ší spravedlnost kesanská nad spravedlnost

židovskou? . . . Mám za to, kdyby na ta slova pohledíno bylo bez
omyšlování njaké svobody, že by nebylo potebí mnohých vý-
kladuov a neužitených, . . . ale kdož v prosté vci výkladuov
hledá, podezín jest, že ntco svého v tom obmejšlí . . . Jakož již

Bratí k tomu jsou pistoupili, že to latinské slovo: omnino ^)

t. ovšem, rozlin vykládají ... a tak praví následujíce ímských
výkladv, že to slovo omnino ten rozum v sob zavírá, jako by ekl
latin: omnino, non in omni causa, a esky: ovšem t. ne v každé
píin. Ale mn se zdá, a maliko ntco latinského umní ve
mn jest, že omnino muož se vyložiti latin: nequaquam a esky:
ovšem t. nikoli . . . Ale mn by se zdálo, že by nejlépe Bratím
sprostnost sloužila, o které sú prvé mnoho v svých zboích mlu-
vívali. Neb jist mi toho v, dadíli se oni v výklady slov, že malý
prospch v lidu prostém míti budou. A kolikož bude vokabuláuov,
tolik bude i smysluov. Neb by pak i chtli v rozlinost vykládauov
se dáti, nemnoho v tom dosplých mají, aby se s tím dostaten
obírati mohli. A a kteí jsou, ti prvního místa nedrží. A tak
i biskup váš, bratr Matj, lovk jist dobrý, ale neuený, první

místo drže, musí po jiných jíti a jeho dobrota po svtském umní
a pohanském musí postupovati, ješto to vc nekesanská jest,

aby umní ped dobrotou honilo. Neb ekl sem prvé, Bratím nejlép

by sprostnost slušala, a toho nyní oitý duovod jest, kterak sou
první Bratí vážnji z sprostnosti mluvili nežli nynjší mudrování
promšujíc. il jest to bezpochyby onen dobrý a svatý eho,
jenž na smrtedlné posteli bratra Matje napomínaje, toto mU za

výstrahu zuostavil, aby lidi uené na péi ml. Neb toto vdomé
jest, jakž sou uení mezi Bratí vnikli, že hned jejich \toucí dobrota
poala tuchnouti . . . Ale a se navrátím k tomu, odkud sem od-

stoupil: písaha vc kesanská není, ale Bratí glozují takto:

že písaha dobrovolná na kesana nesluší, než bezdná aneb
nuzná sluší . . . Povz mi, prosím tebe, jestli písaha sama v sob
zlá neb dobrá. Jestli že jest zlá, pro ji Bratí zastávají , . . Pakli

jest písaha v sob dobrá, tehda neteba Bratím glozovati o svo-

bodné písaze aneb o nuzné, neb co dobrého jest, to vždycky
svobodné lepší jest nežli bezdné neb nuzné ..." Ke konci: ,,Ex

Litomyssl die Allexi anno domini 1499."

Ve tvrtém svazku Archivu 1. 7Gb—85b následuje hned potom
,,Odpovéd na spis proti písaze". Ke konci: ,, Stalo se 1. P. 1499."

Spisovatel jmenován není. Hodilo by se na Lukáše. Jiný traktát

o témž pedmtu, zapsán v témže svazku dále (si. Gindelyho
seznam spis Lukášových v . C. M. 1861 . 5). Jest to nejspíše

týž spis Lukášíiv z jr. 1500, na který tento ve spise svém ,,0 ob-

novení" naráží.

*) Ego dico vobis: ne j uráte omnino .
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Odpov na spis proti písaze se zaíná: „Brate milý! Vz,
že traktátec njaký od toho, jenž osobu svou piln v tom hradí,

aby poznána nebyla (a slovem i obyejem iní ji zjevnou) pišel
v mé ruce ..." O slov písaha se dí, že v eském jazyku tolikéž

vzní jako: ,,prí svou sahám na vdomí boží." Hlavní vta zní:

,,Písaha v spravedlnosti, v pravd a v soudu není zapovdína,
a má-li ji vrný initi, nemá ji bez nuzné poteby initi . . . aniž
sám od sebe, ale z nucení práva a spravedlnosti." — Ze skladatel

Odpovdi spisovatele prvního traktátu mezi Bratími malé strany
nehledá, patrno ze slov: ,,]SIež já se velmi bojím, že ho nkdo
z odporných Bratím zpravil ..."

Proti ,,Odpóru" nejmenovaného spisovatele ozval se též

Krasonický. S výslovným udáním tohoto Bratra jako spisovatele

zapsán jeho spis též ve t\Ttém svazku 1. 8f)a—95a (,,1499. Vavince
Krasonického Odpovéd na spis proti písaze"). Zaátek zní: ,,Spis,

kterýž jest udlán k zkáze a k roztržení Jednoty bratrské, vzav
pochop o písaze, a jest psán od kohosi bez podepsání jména svého
bratru Benešovi, také nejmenuje kterému. ISleb mezi Bratími
bylo a ]est nkoliko Benešv, jest Beneš Vodika krejí, Beneš
Uher, jest také Beneš soukenník a jiní. Vodika Beneš ten již

není mezi Bratími, i druhý není ... A necha toho dopovím, že

ten jistý pokryt pod poklikou chodí ..." K místu, kde se vy-
pravuje o výstraze bratra ehoe proti ueným, Krasonický takto
odpovídá: ,,Též pi tom, kdež radí (t. spisovatel ,,Odporu"), aby
Bratí uených mezi se nepouštli. Odpov: což tehdy již zavína
brána nebeská i církve Kristovy ueným? a již místa jim ku pokání
nebude? Kam se rozum dje! . . . Však Mojžíš \'yuený byl ve
vší moudrosti egyptské, Pavel od mladosti u noh Gamaliele doktora
V5aien . . . Než pravdu praví, pívode bratra ehoe, že tak
vystíhal od tch moudrých a uených, ješto sou sami sob moudí,
ped svýma oima, a uení od tla a od kive toliko. Však jest ty
ped s\^ma oima ml a laskav na n byl a velmi je miloval mimo
jiné, kteréž ty haníš a od nich \^stnháš ..." Krasonický nedoufá,
že církev kdy bude odpovídati ve skutenosti ideálnímu vzoru.

,,Aby tak mohlo býti, aby všickni oudové tak svítili v pravd, . .

.

bylo by xýbomé. ehož podle mého zdání nikdy na svt nebylo,
ani v Kristov stád, ani v apoštolském . . . Dosti uiní Bratí,
když zjevnému zlému Bohem zapovdnému trvanliv bez opravy
místa nedadí . .

." Ke konci: ,,0 tomto spisu hotov sem a stojím

k soudu i k poslušenství a k oprav Bratím sxým. milým ; než
jinému žádnému, le dobe porozumím a poznám, chci také pravdu
pijíti. Já Vavinec Krasonický. Dán 1. P. 1499 v stedu po ro-

zeslání svatých apoštolv." — Krasonický potom ješt sepsal

,,Dodatek k Odpovdi na spis proti písaze" (A. IV. 96a—103b
s letopotem 1499), který se zaíná: ,,Odpovídaje k spisu proti
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písaze i skonávaje odpovd, pišli mi na pamt mnozí ]mych

odporové. A asu krátkost a posla rychlost i jmá mnohá zavadá

pekáží však, což budu moci, uiním nyní." — Krasonicky sam

si iní námitku: „ale písahy svtské na to vedou (mínno písahy

pi nastoupení úad a pod.), aby pomsty ukrutnosti, krve proliti

inno bylo" — a odpovídá: „Pi písahách vždy ma bytí zjevne

neb tajn výminka, kdež úmysl upímný písahajícího ]de, že pi-

sahá práv initi, práv souditi ... A protož což se koh v pravich

svtských a rathouzných nalézá odporného právóm božím a soudom,

není lovk vrný písahu in zavázán initi a plniti, aniž i ta

práva souli dobe zízena, mají vésti k tomu. Neb každé právo ma

v sob tajné výminky. A tak v emž se práva svtská s spra-

vedlností boží sjednávají a Kristovu na odpor nejsou, tím úmyslem

písaha mž k zachování uinna býti . .
." Tím pravidlem se

dodatek koní.

Bratr Jan ern^, léka, bratr Lukáše z Prahy, složil spis,

jehož titul se udává ,,dialog, že kesíanu nenáleží písahati" (Rukov.

1) Soudíce podle toho, že erný složil spis proti optování ktu,

máme za to, že to byl spis pro písahu a ne proti ní, jak by se dle

nadpisu zdálo.

12. Nkterá data chronologická.

Podle Lukášova Obnovení rznní o víe a skutcích se poalo

nkteré léto po smrti bratra ehoe" ;
spor o moci svta vznikl

pozdji. V Odpise, kde se však jeden spor od druhého nedli,

položen poátek vnitní krise k roku 1480. K témuž roku vede

také co v Zpráv menší strany na základ psaní Matjových se

praví že úzká rada ped šestnácti lety se rozdlila na dv strany

a sice o smysl víry". S tím se i to srovnává, co Lukáš v Odpise

praví, žé'to „stálo deset let v rozjímání", t. až do snmu Bran-

dýského r. 1490.

Ze se spor o moci svta r. 1485 již byl poal, toho dkaz,

aspo nepímý, jest traktát íhy Votického z tohoto roku.

[Srov. však svrchu str. 171 pozn.]

Rok snmu Brandýského: 1490 udán v Lukášov Odpise;

tamtéž snmu Rychnovského: 1494.

Snmem Rychnovským koní se krátká pevaha menší

stranv Kdy se poala? Podle Lukášova Odpisu r. 1492 (sr.

tamtéž: podvúletú', t. 1492-1494). Avšak dle druhého traktátu

Jakubova zrušení výpovdi Brandýské „stálo az do ty let .

Tedy zrušena výpovd Brandýská hned téhož roku, kdy vyhlášena,

t 1490 Tomu neodporuje, co se ve Z/)ráv^ mMŠí s/m«y pnpomina

Matiovi: „byl jsi s námi v té pi na ti léta". Zde se nqspiše

poítá od pátelské návštvy Matjovy ve Štkni, na kterou se
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naráží v téže Zpráv (,,A když sme na Štkni smlouvu udlali
pravou, bratrskou, tu si všecky nov vzniklé vci trestal").

Podruhé byl Matj ve Štkni s Lukášem v post 1495, jak
vysvítá z téže Zprávy (,,A takto rok na Štkni v pste jakož si

byl . . .")

Od snmu Rychnovského r. 1494 teba rozeznávati jiné shro-

máždní též v Rychnov, ve kterém sepsáno svolení týkající se

spisíi ehoových (a sice roku následujícího 1495).

Rok rozmlouvání v Chlumci: 1496 udán ve Zprávách obou
stran.

Dále asový postup uriti nebo spíše jen uhodnouti jest velmi
nesnadno, tak že spokojiti se teba s jakou takou pravdpodobností.
ídili jsme se hlavn tím, že v pramenech souasných, v listech

zvlášt Matjových, ve spisech a traktátech až do smrti Matje
samého (f 1500) sepsaných o tom, že menší strana svj zvláštní

ád knžský založila, nikde žádná zmínka, ba ani sebe menší
narážka se nenachází. Klademe tuto událost nejspíše do r. 1500.

Njaká schze se mla konati, když Matj již churav byl, snad
v Hranicích, kde podle Lukášova Odpisu byla schze. Jiná v Pro-
stjov nejspíše pozdji. Schze Boleslavská dle Lukáše (Odpis)

mla ten úinek, že nkteí zase ,,odstoupili", t. j. k Jednot se

vrátili, což, jak za to mám, se dopluje tím, co jinde Lukáš o Ja-
kubovi Štkenském a Beneši Vodikovi vypravuje. Schze Bo-
leslavská se tedy sešla po roztržení, jež nastalo v menší stran
samé, nejdíve r. 1500. S tím se srovnává, že podle spisu Kraso-
nického ,,0 písaze" r. 1499 Beneš Vodika v Jednot nebyl, t. j.

k ní se ješt nebyl na\Tátil.

13. Jan Klenovský.

Jest litovati, že o Klenovském v dob, než spory v Jednot
vznikly, tak málo víme. Že již ped rokem 1467 spolu s bratrem
ehoem a Prokopem z Jindichova Hradce v ele tvoící se Jednoty
stál, \ypravuje sice Lasiky. Avšak ve vlastních pramenech nikde

o tom zprávy nenajdeme. Lukáš ve svém pochvalném list o Kle-

novském praví o nm, že ,,z obydlí i z rodiny i z živnosti vyšel,

statek znamenitý mv: ten tém všecken v službu jiných utratil"

(viz J. Herben, Klenovský-Paleek, Sborník Hist. I., 50). Po-

cházel tedy z rodiny zámožné.^)

Jest vždy možná, že Klenovský již za ehoe k Jednot
pistoupil. Jest-li on spisovatelem konfesse z prvých let Vladi-

slavových (našeho seznamu . 30), byl ovšem v této dob již

^) S jmenovcem Jana Klenovského Gabrielem Klenovským setká-
váme se r. 1535. Viz Gindely I., 227.
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lenem jejím. A vypravuj e-li v tomto spise o Vilémovských
z vlastní zkušenosti, možná, že byl již pi prvopoátcích Jednoty.
Bylo by i z jiné píiny dležito, kdyby se blíže doložiti dalo, že

Klenovský jest pvodcem tohoto spisu. V nm totiž se vykládá:
co ]est podstatné k spasení. Odpovd zní, že tím jest vle opravená
a ustavená milostí boží, jež chce vše viti, co Bh chce veno
míti, chce vše initi, co chce Bh inno míti. Vle jest hlava
jiných mocí duše a hýbe jimi k skutkm. Kdož k tomu pi-
cházejí, spaseni budou — ze všech ád a sfavv, od konvrše
do papeže, od sedláka do císae, pod kterýmkoli posluhováním
svátostí, v ím, v echách, v ecích aneb mezi Armény. — Pi
tom však spisovatel oste polemisuje proti církvi. Jen výjimkou
mohou v ní býti nkteí dobí knží. Preláti jsou mužové svtští
a mají dstojenství své od císae. Stádce Kristovo jest malé
cesta jeho úzká, po níž málo lidí jde.

Jest-li Klenovský pvodcem tohoto spisu, byl by velmi záhy
vyslovil ty zásady, na jichž základ potom oba spory, o víe
a skutcích i o moci, rozešeny ; ale tak, že prvotn si jich kon-
sekvencí sám ješt vdom nebyl.

Že Klenovský vbec psal, praví se v Nekrologiu bratrském
(,,epištoly, které jsou ješt mezi rukama"). Urit se mu v A. III.

1. 170a pipisuje ,,Psaní knížeti krále Jiího synu" . [Vyd. Palmov
I. 2, 114—126.] Nadpis zní: ,,Psaní toto jest bratra Jana Klenov-
ského sv. pamti, muže znamenitého, Bohu i lidem vrného,
kteréž uinil knížeti, krále Jiího synu, poet \ydávaje z víry své
o tch vcech, o nichž prvé spolené rozmlouvání ml." Zde se

opakuje jen to, co v psaní samém eeno: ,,Toho vždy žádaje,

abych u V. M. zstal bez podezení zlého a zvlášt toho, bych jiné

mluvil a jiné srdcem držal . . . pro lepší pamt a širší srozumní
eí mých, které sem k V. M. mluvil, jako poet vydávaje z víry

své . . . toto V. Mti napsal sem ..." Ó uenpsti spisovatelov —
Palacký praví, že Klenovský byl neuený — svdí též latinsk3>

citát z Chrysostoma. — Akoli psaní toto, jak již \yteno, se

shodu] e na mnoze se spisem pedešlým, pece se spisovatel jeho —
prijmeme-li svdectví nadpisu: Klenovský — hlásí k uení Chel-

ického a ehoovu o moci a sice velmi urit. Církevnímu otci

Augustinovi vytýká, že nedal se vésti písmem, nýbrž písmo nata-
hoval, až je i zatáhl mezi katy a nevstky, dávaje jim místo v církvi

svaté. ,,Též by byl ^el za Zákonem Kristovým jako služebník
za pánem, nebyl by pustil mee a válek v jednotu církve sv. A
pak praví, že válka a boj má zdvižen býti z nouze, ale ne z vle,
nic mu to neprospje, neb i v nouzi Petrovi eeno: Vstr me do
poš\^! A sv. Pavel zapo\dl se brániti. Ne sami sebe bráníce , .

."

Psaní Klenovského jest dležito také pro vývoj uení bratrského
o svátosti oltání. V nm zamítá se transsubstanciace a vykládá
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se, že neteba viti, že by v svátosti byl celý, dokonalý Bh
a lovk ;

jest tu tlo a krev.

A pece potom byl Klenovský vdcem a náelníkem té strany

v Jednot, která se uení Chelického odekla. Ze práv on tak

výtené místo zaujímal, vytkl ponejprv Palacký (v Djinách
V. 1. 382, sr. Rukov II. 351, kdee je o ,,stran Klenovského").
O vlivu, který ml na Matje, máme svdectví jeho samého. V ,,ce-

dulích", které Matj do Vodan poslal, mnoho se o Klenovském
vypravovalo, co potom Bratí menší strany ve svých traktátech

a pi rozmlouvání v Chlumci Matji vytli. Ve Zpráv menší
strany teme: ,,Dále píšeš: když ste sami v pokoji s Klenovským
byli, i tázal se ka: Již mi, brate Matji, odtudto nevyjdeš, až

mi povíš, který smysl chceš držeti, první-li starých Bratí ili nový
smysl, neb již mžeš rozumti, brate Matji, že moc svta v naši

Jednotu se valí a již jest vešla se všemi svými prá"vy, krom snad

toho, aby o víru nebojovali.' — A ty si se piznal k prvnímu
smyslu ped Klenovským.^) Dále píšeš, že od pti let ^) lekání

máš, aby skrze Klenovského Jednota nebyla zkažena . . . Dále

píšeš, brate Matji, že si astokrát slýchal, že sou posmšn hanli
první uení a první smysl a že nenalézáš pi prvním smyslu, aby
který hích anebo blud místo ml, a že si asto odpíral novému
svolení. Ale si Klenovským opleten jako plotem a jako zdí ozdn
a mnohou eí jako kamením a dvodem pisut ... To si ty všecko,

brate Matji, rozepsal."

V Chlumci Klenovský pítomen nebyl, emuž, jak se praví

ve Zpráv vtší strany, Bratí strany protivné neradi byli. Ne-
pítomného se ujímal Lukáš.

14. Rendl z Oušavy a Jednota bratrská.^)

Ve zpráv velké strany o rozmlouváni v Chlumci: ,,. . . A kdež

Kubík viní bratra Matje (t. v druhém svém traktátu), že by ho
\-ylouil, protože nechtl povoliti smyslu o moci svta, aby zlé za

zlé iniU: bratr Matj mu oustn (t. v Chlumci) odpovdl, že ne

pro smysl, ale že ml puotku s panem Rendlem a nebyli se smíili,

i kázal mu, aby nepistoupal, a potom mu psal, když se smíí, aby
pistoupal (t. k pijímání)."

V druhém traktátu Jakubov teme: ,,První kající lidé (t. první

Bratí) opustili statky veliké, est, chválu..urození, píze svta
i pátely i život rozkoší. Ale nynjší kající v svém pokání nabyli

1) Stalo se to nejspíše nedlouho po snmu Brandýském r 1490.

Svou odpovdí se Matj z moci Klenovského vybavil. Srovn. Rukov
I., 351.

2) Od r. 1485?
3) Srovn. Palackého Djiny V., 1, 386, V., 2, 62, 70, 196. Srovn.

Jirekovu Rukov II.. 169 sld. [a Tomkv Djepis Prahy X.].
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SOU statkv a bohati uinni sou, cti a chvály nabyli, pízn ve

svt, rozkošný život vedouce ... a to jest ten jed, kterýž jest vlit

v kající lidi. Neb v svt souce, toho sob nernohli dovésti, a sou

toho chlipn žádali ... co sou sob, v pokání souce, dobyli a . . .

dosáhli ouaduov velkých a znamenitých, purkrabství a. he]tvna.nstvi,

ješto na tch místech souce, nemohou víry ani lásky zachovati, ani

trplivosti kesanské míti ..." O tomto míst traktátu také

rozmlouváno v Chlumci a sice —• dle Zprávy velké strany — ,,žádáni

sou aby osoby jmenovali, i nechtli. I podle domnní bratrského

vidlo se jim (t. Matji atd.), že to na pana Rendla míní, a protož,

chtíli, aby s ním o to mluvili ; neb on má proti Rubikovi a Amosovi
náek, jímž je naekl z ziady a nepravosti, a chtl by nan provésti,

kdež chtí koli. A tu by se zpravil sám zase, muožli víru, lásku,

trplivost v svém ouadu zachovati."

eho se ,,náek" Rendlíiv proti Amosovi a Jakubovi týkal,

ponkud vysvítá z následujícího: V druhém traktátu Jakubové se

praví, že echové nejprv chodili s hlkami a potom s oštípy a potom
s kušemi a potom s vozy a puškami a s vojskem ... a zdálo se jim,

,,že dobe iní a Zákon boží vysvobozují požívajíce moci svta
ukrutné." V tom obsažena výitka proti velké stran ovšem ne-

bezpená, proti které se ,,Zpráva vtší strany" hájí: ,,A kdež
pivodí puovod echuov a Táboruov . . . my to též za zlé máme . .

.

a toho, což na nás dcpáte, initi oumyslu nemáme." Ve Zprávé
menší strany: ,,A ješt i to smíte na nás praviti, že sme mistrm
v Praze žalovali na vás." Co by byli žalovali, se nepraví, ale bez-

pochyby, že Bratí se mní na Tábory. A to, jak se domnívati lze,

Rendl oznámil, z toho menší stranu nakl. Tato se pak hájí ve

Zpráv své takto: ,,A my to smle díme, že žádného mistra v Praze

ani knze neznáme, neku abychom žalovali."

V Dekretech bratrských str. 82: ,,L. 1503 usouzeno, aby každý
v Jednot byl zjevný a ne tajný . . . Toto bylo mluveno panu
Rendlovi žádajícímu, aby mu povdíno bylo, pro by o pée
nebyla a jaká by a podle eho byla, a nejina, že aby každý, by
i v moci postaven byl, byl zjevný Bratr."

V A. VI. ve zpráv o výslechu Bratí r. 1509 ped nejvyšším

purkrabím Lvem z Rožmitála: ,,Tu pišel též pan Rcndl do
svtnice, když již tam Bratí puštni byli, a jda ekl pohledv:
Co s tmi Pikharty dláte? I sedl podle pana Lva a tu spolu

lehký rozmluvivše, vstal pan Rendl a šel z svtnice" (sr. Gin-

dely L 143).

S Albrechtem Rendlem z Oušavy, který pozdji prošed

mnohými úady znamenitého jmní nabyl, setkáváme se nejprve

jako s chudým rytíem, odkázaným na výnos mlýna, ležícího

nkde u Vodan (Rukov II, 168). S Bratími vešel ve styky

nejspíše velmi záhy a stav se Bratrem sám, náležel bezpochyby
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ke sboru Štkenskému jako mlyná Jakub. Kdy však Rendl Bratrem
se stal, nevíme urit. Jest vždy možné, že velmi záhy, ale po-

dobnjší mi jest, že se to stalo teprv po prvním prohlášení vý-

povdi Brandýské 1490 neb po obnovení jejím 1494 1) R. 1494

poíná se veejný bh jeho života; stal se purkrabím hradu
Pražského.

Když 1495 Jakub svj druhý traktát sepsal, Rendl již Bratrem
byl. Spor mezi obma vznikl ped tím a ped návštvou Matjovou
ve Štkni (v post roku 1495) nejspíš r. 1494. Jestliže Rendl jsa

již Bratrem, úadu dosáhl, spor onen povstal proto, že Jakub
tvrdil, že pi svém úad Bratrem zstati nemže, jestliže, jsa již

v úad, k Jednot se hlásil, tím, že Jakub pijetí jeho se opíral.

Od Matje provázeného Lukášem Jakubovi uloženo, aby k veei
Pán nepistupoval, pokud by s Rendlem se nesmíil. Jakub se

tomu nepodrobil.

Možná, že spor Jakuba Štkenského s Rendlem i toho se týkal,

že Rendl náležel — neb náležeti ml — k Jednot jen jako len její

tajný. Tajné Bratrství jest tuším novota díve neznámá, která

souvisí s oblevením v rigorismu starší doby, které v tch letech

nastalo (sr. v Dekretech 81—82: ze snmu r. 1498). R. 1503 se

Jednota Rendla odekla a zárove prohlášeno, že každý, kdo
k Jednot patí, také zje\Ti k ní hlásili se má. Z jiných zpráv,

které tená u Gindelyho, Palackého a v Jirekov Rukovti
najde, vysvítá, že i potom píze Rendlova k Bratím nepestala.

Než vznikl-li spor jeho s Jakubem tak, jak se domníváme, konec

Bratrství Rendlova dal protivníku jeho za pravdu. Pro Rendl

s Jednotou bratrskou se pátelil? Sotva to bylo její uení, i po

zmnách, které nastaly, jež ho vábilo. Mla se nejspíše státi

nástrojem v rukou jeho. Jednot hrozilo tím nebezpeí, že ]iž

tehdy vtržena bude do spor politických.
2)

15. Staí Bratí. — Ke ktitice spis Jafetových.

Podle Jireko\y Rukovti (sr. též Gindely I, 27) k zakladatelm

Jednoty, k nejstarším lenm jejím, kteí k ní pistoupili brzo pQ

^) [Z vjrpravování Krasonického v spise ,,0 uených" vysvítá, že

se Rendl inn úastnil již snmu Brandýského z r. 1490, a patrn nebyl

lenem Jednoty, maje toliko ,, milost k ní."]

2) O pátelskvch stycích Viktorina ze Všehrd s Kostky z Postupic

viz Rukov II., 341. Zdá se, že ml podobné styky také s Bratími. On
snad mínn ve Zpráv menší strany, kde se praví: ,,A Kubika ste nedávno
odsoudili, že jest hoden hlavy sttí. Ohledejte, br. Matji, kdo by toho
hodnjší byl, tuším ten, kdo po zborích rozepsal nejprv (t. o sporech v Jed-

not) i mistru Viktorýnovi do Prahy." [Vypravováním Krasonického,
otištným na str. 161 v pozn. jsou pátelské styky Všehrdov}^ s Bratími
urit dosvdeny. Zmínky o ,, mistru Viktorýnovi" týkají se jist jeho.

Bratrem se ovšem nestal.]
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založení je] ím, tedy za bratra ehoe, mimo samého ehoe Michala,

Matje, Tmu, Eliáše patili Ambrož ze Skute, Amos, Jan Kle-

novský, Jan Kolá zVitanovic, Gabriel Komarovský, uený koUe-

giat Vojtch, pítel Lukáše z Prahy (Ruk. I, 467), Prokop z Jin-

dichova Hradce (,,jeden z tch, kteí byli pi poátcích Jednoty"),
Mikuláš Slánský, Jan Táborský, prvotn Jan Vilímek zvaný,

knz Ondej, nkdy opat na Slovanech (Ruk. II, 309): celkem

dosti znaný poet nejstarších Bratí, jen že o všech v pramenech
spolehlivých zpráv pímých a uritých nemáme. Tak hned co se

týe Ambrože (f tepiv r. 1520), leda bychom jej poítali již mezi
posluchae Rokycano\y, protože, jak Jaíet podle Krasonického

vypravuje (v. n.), ,,ml kázání Rokycanova", [nebo jej mli za

stejnou osobu s Ambrožem Havránkem ze Skute, který r. 1468

byl vznn na Rychmbmce; viz výše str. 148]. Ostatek byl v Jed-

not ješt jiný Ambrož, eený ,,malý" (f 1513). —• O Amosovi
máme svdectví a sice Lukášovo, že již za ehoe k Jednot se

pidal. Snad patil k tm, které eho z ,,roty milovné pijal".

Také se s ním setkáváme, ]ak za to míti lze, v list (nejspíše)

ehoov ,,na Moravu" (A. V.), kde teme: ,, . . . protož se k tomu
piite, ale ješt s nkterými osobami rozmluvte, i s Blažkem,

Amosem, abyste to v jednomyslnosti uinili." Bratr Blažek jest

nejspíše týž, s kterým se potom za sporu stran zase shledáváme.

Amos zemel teprv r. 1523—1524, tedy ve vysokém stáí. —
O Klenovském v. svrchu. — O Janu Koláovi viz svrchu str. 91—94.

O nm ani nevíme, že by byl k Jednot bratrské se pidal. —
O Komarovském, ]ako skladateli písn ,,Radujme se všickni vespo-

lek" zpívané ve Lhotce r. 1467, nebylo ustálené tradice. Proti spiso-

vateli tak zvané Blahoslavovy Historie, který Komarovského j me-
nuje, Blahoslav v kancionále píse pipisuje Matjovi (Ruk. 1, 368).

Ostatek zná Komarovského jako pvodce písnjiž Lukáš ve spise

z r. 1527. V
,
.Obnovení" se jen o písni zmiuje, autora žádného

nepidávaje. — Je-li onen pítel, který Lukášovi cestu do Jednoty
ukázal, táž osoba jako uený kollegiat Vojtch, o nmž Jafet dle

Krasonického v Hlase Strážného (v. n.) totéž vypravuje, nemoM
býti hned mezi prvními úastníky Jednoty, protože onen pítel

dle Lukáše ,,potom" s ním zárove k Bratím ,,vyšel". —• O Pro-

kopovi již bylo eeno, že nemáme zcela uritého svdectví ped
r. 1478, ímž ovšem vyloueno není, že již za ehoe k Jednot
patil. V list ,,na Moravu" se praví: ,,A když budeš míti odjít

s Pyo^o/)cm, a Jíra také s vámi pijde." [Srov. pozn. 1. str. 167. Ve
Výslechu Bratí na Kladsku r. 1480 (. 40*) se jmenuje: ,,Procopius

Ruffus, laicus purus, sed per eleccionem Pichardorum inter eos

sacerdos factus est."] — O Mikuláši Slánském (f 1512) máme jeho

vlastní svdectví, že byl v Jednot více než 70 let, — O Janu
Táborském pi výkladu jeho na ,,první kapitolu druhé kanoniky"
sv. Petra v A. V. 1. 55a—73a pedeslán úvod, který zní takto:
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„Tento bratr Jan Táborský píjmí ml Vilémek, pravil sám n-
kterým, když byl v ím pi služb njaké papežské, slyšel z oust
jeho, že jest mezi jinými vcmi'i toho promluvil, ka ke všechném
pítomným: ,,Dnes v echách nového papeže sob ustanovili";
což v jeho mysli t. bratra Janov hluboko to uvázlo, tak že nemohl
toho z ní vypustiti, ale s tím se obíral, až se i do ech dostal a Bratí
se doptal i k nim pistoupil. A vyrozumv tomu z pilného se vy-
ptávání, kdy sou Bratí a který den ád mezi sebou vyzdvihli a knží
i biskupa zídili a posvtili neb ordinovali, oznámil, že to bez mejlky
a chyby ten den bylo od toho papeže v ím promluveno, v kterýž
se den to ízení bratrské stalo v echách na Lhotce u Rychnova.
Což podivné ped oima jeho i jiných jest, jak to on vidl ten papež,
duchemli vštím oc, ili Buoh skrz oslici mluvil k služb bratru

Janovi a snad i jiným, neb on potom mezi Bratími byl zprávcím
v Litomyšli. "1) Toto \-ypravování není ovšem platné svdectví, ale

jest vždy možná, že Táborský již za ehoe k Bratím patil.

—

O knzi Ondejovi nemáme jiné zprávy než v Hlase Str. (v. n.),

ze které na jevo ne\ychází, od které doby by byl k Jednot
náležel.

S vtší uritostí bychom se o mnohých zde uvedených Bratích
vysloviti mohli, kdybychom smli spism Jafetovým ve všem
a všudy dvovati. Než spisy tohoto pozdjšího (f 1614) bratr-

ského spisovatele mají do sebe tu slabou stránku, že se v nich

nacházejí mnohé libovolné kombinace (v. Ouellen und Unters. I, 80

až 84), ale vedle toho také stránku dobrou, jelikož erpáno v nich

též z pramenv nkterých starších, které nás nedošly. K ta-

kovýmto kombinacím Jafetovým — mimo veskrz falešné skupiny
nejstarších biskupv — poítati teba také seznamy starších

a lenv úzké rady, které od nho pro první dobu Jednoty sesta-

veny. Že tomu tak jest, praví ostatek dosti oteven Jaíet sám
v Mei Goliášové (u \ydání J. Jireka v . . M. 1861). Podle nho
totiž hned r. 1457 v ele Jednoty postaveno prý více než 20 starších.

„Kteíž jak jsou spoádáni byli," podotýká Jafet, ,,a kteí ped
jinými, a kterému jak zejména íkali, toho se dostatené poznamenáno
nenachází. Ale ponvadž jsou nám ]ména mnohých známa toho

asu, mžeme se snadno domysliti." Jaíet z pramenv svých
vybral nemén než 28 jmen Bratí, které všecky, a právem neb

1) Úvod sepsán, jak z pipojeného letopotu patrno, r. 1573. fV"e

Výslechu Bratí na Kladsku r. 1480 (. 40*) str. 4 se o tomto Bratru praví:

,,Johannes Wilhelm, sacerdos in Italia ordinatus, plebanus quandoque(!)
in Thabor; sed pronunc ex novo dyaconus Picardoruni factus." A dále se

mu kladou do úst tato slova: ,,Ego sum natus in Boemia sub communione
utriusque speciei a cunabuiis educatus, in eo sacerdos factus. Et quia
audivi sepe et legi, quod papá sit Antichristus et ecrlesia Romana meretrix
illa apokaliptica et quia Boemi de calice šunt scismatici, ideo dimisi viam
calicis et in suspicione magna habens Romanám ecclesiam, adhesi huic vie,

volens me cum bonis viris istis salvare."]



239

neprávem— za leny Jednoty hned 1457—1467 vynlásil, pokládaje
zárove všecky také za starší její. Vedle ehoe, Michala, Matje,
Eliáše, Tmy Pelouckého, vedle Jana Chelického, Jana Klenov-
ského, Ambrože (kterého?), Amosa, najdeme tu také bakaláe
Halara, jednoho z tch studentv, kteí r. 1461 odvolali, který
r. 1462 bakaláem se stal, o nmž však potom víc již neslyšíme;
vedle Prokopa také hned Krasonického a mistra Havla (v. n.),

kterého teprv Krasonický Jednot získal, i bratra Vojtcha, o nmž
viz svrchu, a-li tím mínn onen uený kollegiát, pítel Lukášv.
S nkterými jmény se, pokud mi známo, mimo Me Goliášv ne-
setkáváme nikde (Jan Korunka, i) Matouš bakalá, notarius
cathedralis,2) Václav Stkenský)

; jiných v pramenech, které
nás došly, nenajdeme než až r. 1495, mezi podpisy svolení o spisech
ehoových (Jan Holek, Jan Javornický, Václav z Berouna
(t 1520). Tmou Prostjovským mínn nejspíše týž Bratr, který
r. 1507 v Prostjov zemel a v Knize úmrtí

,
.starým" sluje,^)

Jírou Chropiským snad týž Bratr, který v list ,,na Moravu" se

jmenuje,*) ,,mistrem" Viktorinem, bezpochyby týž, kterému
svdí jeden z krátkých list v A. V., ze kterého však nevysvítá,
byl-li Bratrem.^) O jiných v. n. Jsou to vesms jména ,,starých
Bratí", kteí již v 15. století k Jednot patili, ale že již za ehoe
a sice 1457—1467 Bratími, ba staršími byli, to o nkterých, na p.
Krasonickém, urit lze popíti, co se pak jiných týe, svdectví
pozdního libovoln kombinujícího Jafeta nestaí.

Mimo tento seznam starších ped rokem 1467 sestavil si Jafet
v Mei Goliášov také nejstarší úzkou radu, zvolenou dle nho
1467, a do ní vedle ehoe, Eliáše, Tmy Pelouckého povolal
netoliko Jana Chelického, Klenovského, Táborského, Prokopa,
ale také hned Krasonického, Lukáše i Vojtcha. Tato rada by byla
trvala až do sporu stran. — O Ghelickém, Krasonickém, Proko-
povi, Vojtchovi Jafet dále podotýká, že byli knží ,,ímského
svcení", t. j. že jako knží podobojí vbec svcení od katolických

^) [Korunku výslovn jmenuje Blahoslav (O pvodu 25) mezi
tmi, kdo byli vznni za prvního pronásledování Bratí r. 1461. Také
Krasonický (O uených 1. 9b) jej v té souvislosti uvádí, podotýkaje, že
s ním sám mluvil v Litomyšli, ,,táže se na pvod" (t. Jednoty) ; sr. str. 110.]

2) [O tomto Matoušovi viz vypravování Krasonického výše na
str. 161 v poznámce; nebyl Bratrem, ale pál Bratím.]

') Mimo nho byli již v 15. století v Jednot: Tma písa f 1502,
Tma Peloucký f 1518, Tma Nmec z Lanškrouna f 1522. — Svo-
lení z roku 1495 podepsal též Tma z Byšic. Jest to nejspíše Tma ,

.starý",
kterého Jafet Prostjovským snad proto nazval, že v Prostjov zemel.
Konen se v Knize úmrtí setkáváme ješt s jiným Tmou t teprv r. 1557,
který pi své smrti byl nejstarší z knží bratrských. Byl také ,

.povdomý
vcí Jednoty, co v ní bylo od poátku".

*) List svdi M(atjovi)? a Jí(rovi).
*) Snad ,, mistra" Viktoi na vzal Jafet ze Zprávy menší strany

[srov. výše pozn. 2 na str. 236].
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biskup pijali. O Chelickém mimo toto Jafetovo jiného svdectví,

že knzem byl, nemáme. V Knize úmrtí — Jan Chelický f 1484 —
se o tom nic nepraví ; za to na tomto míst teme, že byl ,,jeden

z úzké rady". — Ve své Historii Jafet poítá ke knžím, kteí hned
na poátku Jednoty ,,fary své opouštjíce k Bratím picházeli",

také knze Jana Poustevníka (míní-li tím bratra Jana Poustevníka
jinak Jestebského — o nmž v Ruk. II, 85 — myln) a knze
Jana Bleckého. V A. V. zapsán list ,,knzi Janovi, jako v Bli",
ve kterém teme, ,,A jakož sem s tebou mluvil o tch lidech,

kterýmž tchto asuo pán Buoh dal pijíti k obnovení první církve

svaté . . . mám za to, kdyby ty poznal, kterak ten lid jest v piavd
víry P. Krista, žádal by s nimi úastnost míti . . . Protož o tch
vcech ústn sem t zpravoval a také sem toho Bratra prosil, aby
t zpravil, neb jest tch vcí dobe svdom. Také iménem. ehoe
chtl s tetou rád mluviti, ale když k tomu tak asu nebylo . . .

Protož, prosím, pii se k tomu, neb mi jest povdíno, že piekl
s mistrem školním pijíti a pítomen býti rozmluvení ..." Ze

tento školní mistr již Bratrem byl, \ysvítá z listu jemu daného:

,,.... Také tebe prosíme, m] se vždy dobrotiv slo\^ pokojnými
k knzi Janovi i ke všem.. Pakli by tebe trpti nechtli, ale pry
kázali, již znamenej, že jest to pro tvé lepší . . . Pak o všecky

vci zpravil by t oustn ten, kterýž s námi pítomen byl i vás . . .

Také vz, že jest psán lístek knzi Janovi ..." Zdali knz Jan pro

Jednotu získán byl, ne\'ime.

Ze spis Jafetových nejlepší a nejcennjší^) jest ,,Hlas

strážného": nejlepší proto, že v nm Jafet dosti kriticky si poíná,
a i tu bez libovolných kombinací se neobešel, nejcennjší tím, že

spisovatel poznámkami in margine sám nás pouuje, kterých

pramen užíval. Mezi tmi, které pro nás ztraceny jsou, nacházel

se též Vavince Krasonického spis ,,0 uených". [Spis ten novji
objeven; viz výše str. 58.]

V rukopise Brnnském, jehož opis nkdy Šafaíkv nyní

Museu náleží, na listech 78—81 teme zajímavý odstavec, kde se

\-ypravuje o starých Bratích. Pi tom Jafet spisu Krasonického

nemén než sedmkráte se dokládá, tak že za to míti lze, že na tomto
míst celou látku neb vtší její ást z nho vybral. Tento dležitý

zlomek ,,Hlasu strážného" zní takto:

,,Z ehož znej každý a vz, že posluchai tito a uedlníci

Rokycanovi a jeho knží byli praví echové z pravých echv . . .

a ne njací Pikharté z Pikardie neb odjinud vyšlí . . . Jejich

jména mnohých nám známá a vdomá jsou tak, jakž se nalézají

v psaních jejich, jako eho... ^), Gabriel Komarovský, Matj

1) Hlas strážného ml by se vydati tiskem. Odtud mnoho pešlo
do Historie o tžkých protivenstvích.

2) Místo o ehoi v . . M. 1884, 169; [zde str. 89].
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Mlad^ z Konvaldu, Eliáš Mlyná, Prokop bakalá z Jindichova

Tat:5lrn byl prve ^--'[f^^^ ^^^^^^^^^^ ^^^Sa
Antikristo%d, kteráž se poma: Jakž Rimska církev oc.

SluŠíli •*) oc. ^ ,^^^7 TU' T//^ 2\

Též Hra Ptikostelský. muž moudry a "^eny. T^f «*)'»'» -)

r«J p/.Lcítý, školní žák, muž znamemtý a latmik dobry,

^

Vte?«ž s knžími nmskými mnoho initi míval a je pemáhal

Saráe Hok ovskéhíTped pánem Albrechtem Ho esovskym,

kterémužto panu Albrechtovi podle pípovdi své sepsal spis o p-

vodu Jednotky bratrské, dovoié svtle v nm, že^ Boha)- a "

!liH(_l 1511 nsanýiest a poínáse; urozeny pane, pane ocW ^ehldal ^n^akého Inquisitora haereticae pravitatis ')

IdovedCu toho m\stn, že pod dvojí -Psotou tlo a bev Pane

má býti podáváno a pijímáno též vzav na se pri brato Sirnona

Hrar,irkého pemáhal jest faráe Lipenského a HranicKeno

pinucovati' viz Krásou. O ucen>cn ^^x. o.

p-.oko-Dova vyslovovala se

jeden a týž spis Prokopv. ^ ^'^^^Jsx stranná P^^^^
zne-

proti užívání „moci" ve "'^^^^^^'^.^l^^^^^l^^^ Z poznámky by se dalo
ožívání rnoci podstatnou zná^^^^

jen z^e spfsu iras^onického
též souditi, ze snad Jalet ^pis roKopuv j r

^^^
a že tedy tento jest mladsi o^^^^

2^fv?šTakX ÍIoS ted/rok po smrti
Dle Jungmanna (Hist. ht. IIL, ^2-) vysia Kni

^jiize samé na ped-
Prokopové .

S tím se srovnává co dl^e J^n.manna v^^
^^^^^^^ ^ y^

posledním listu se te. 'Toto sepsanie uc n
j

poslušenstvím ím-

^A°f'TRukolt n '2lr ZelyltaéS Hmského svéoeni. nikde

se o :U"„:praT°s/m"afeí"v' Meí, lol. podotýká, .e by. „domácího

'"'"írsrovn seznamu „ašehoe.44; v A. ni.kspisupatfiletopoeetl602.

tu byl Jafetovi pedlohou, ^JTravuje (1. 9a) že mezi p^m
^^^

vyšlími z poslucha Rokycanoyých, í-yj';.
-"í,"4"jf^SfrK. nvaldi,

b'r. fichor krejíí, ""'''"/'<*° =*X baíalA T?ía pTt ko^^^

f'^:^%:íi{^V^tl^tíS:ÍX^^nl Pelouský, potom J<ra
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byl také Michal, fará Zamberský, kterýž opust ustanovení

papežská pravd odporná a spasení škodlivá, pisluhoval slovem

i svátostmi, tak jakž tehdáž nejblíž mohlo býti pravdy uení
a píkladu Kristova a apoštolského. Též Jan Klenovský, také Jan
fará Táborský, kterýž zstal u Bratí potom knzem bratrským,

jako i Michal ut s.^) Opt Tma 'písa a latiník dobrý a léka,

kterýž procházeje krajiny kesanské nalezl njaké bratí, ježto

slouli Pavlikanové, kteíž pravili pvod svého uení míti od

sv. Pavla. 2) Ti se ktili teprv, když kdo z nich byl v nemoci
a blízek smrti, aby po ktu istí v svatosti umeli a beze všeho

híchu byli, ponvadž kest dje se na odpuštní híchv; kdož
pak po tom ktu neumel a z nemoci povstal a podhojil se a híchové
se pi nm obnovovali, došel od nich psích hodv.^) — Opt
Jindich viká a Vilímek fará, kteíž spolu vyšli z Tábora a mezi

Bratí se pipojili a ten Jindich byl uenjší než Vilímek fará

a u Bratí Jan Táborský *) sloul. — Potom bratr Ambrož, latiník

bakalá z Jindichova Hradce. Tma Pelouský, školní žák, ten se vy-

cviil u Bratí mezi uenými, že doktory rád etl a vykládal, zvlášt Miku-
láše Líru na biblí, kterýž nkdy zid byl a potom kesanem uinn ; odkudž
Tma z tohoto doktora pehádal Holešov.ského faráe ped panem Albrech-

tem Holešovským, co se pijímání dotýe pod obojí zpsobou, i druhého
Lipenského faráe, vzav pi na se Šimona Hranického, a to chytrého a

ueného, toho Lipenského, jakož jich odpory psané, drahný svazek, nkteí
Bratí mají." V ,, Jírovi tjakalái z Jindichova Hradce" bylo by možno
hledati Prokopa z Jind. Hradce, toho však Krasonický uvádí pozdji
(1. 11a), ka, že ,,dále p. Bh (Jednot) pidával sprostných, neuených
i moudrých jako Prokopa bakaláe, jist moudrého a rozumného lovka,
ješto na nm všecka Jednota pestávala, zvláš o moci svta a o písaze
z doktor a spis jich, napsal také o víe, o lásce a o nadji a nkteré jiné

kouskv i o dobré vli." K sporu br. Šimona Hranického s faráem Lipen-

ským viz Bidlo 693]
1) In m : ,,V. Krasonický O uených 1. 8."

-) In m.: ,,v koninách zem uherské."
3) In. m. : ,,V. Krason. ut s." [Krasonický O uených 1. 11a píše:

,,Dále pidával (Bh Jednot) prve i potom Jana Klenovského, Jana faráe
Táborského, kterýž byl u Bratí knzem jejich jako br. Michal fará Žam-
berský. Item Tma písa, latiník dobrý a trochu léka, jakož já jeho knihy
mám Pandekt i jeho ruku psáni. Ten doma i do jiných zemí procházel,

jako do Uher a dále, hledaje lidí bojících se Boha práv ... I nalezl ten

Tma njaké bratí, ježto slouli Pavlikanové, pravíce se uení míti od sv.

Pavla, jichž pedkové se ktí, když v nemoci kdo blízek smrti jest, aby
po ktu istý a svatý umel a beze všech híchuov byl, ponvadž na od-

puštní bíchv kest se dje. Kdož pak po ktu z nemoci povstal a po-

hojil se a híchové se obnovili a zvlášt zákon hícha svého nenechal, došel

psích hodv opt."]
*) Což odporuje zprávám jiným (v. svrchu) a Knize úmrtí. Nápadno

jest ovšem, že v této teme: 1. 1490 B. Jan Táborský, kterýž sloul knz
Jan Vilémek (,,umel v Litomyšli a tu jest pochován u kostela druhovi

stedu po velikonoci" — pozdji pipsáno); 2. 1495 Br. Jan Táborský
umel v Litomyšli v druhou stedu po velikonoci a tu jest pochován u ko-

stela ... Na Táboe byl prvé knzem, sloul knz Jan Vilémek ... 3. I.'í49

(pozdjší pípisek) umel v Litomyšli Br. Jan Táborský. — Blahoslav
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dobrý, kterýž ml kázání Rokýcanova, také Vojtch uený koleiát,

kterýž pivedl Lukáše, bakaláe Pražského/) s sebou mezi Bratí
a Lukáš potom pivedl Jana lékae a Vavince bakaláe a Vavinec
bakalá mistra Havla pivedl, kterýžto mistr Havel školu mezi
Bratími \yzdvihl oc.^) — Methudius Strachota pán, kterýž opustiv

v pojednání svém o kancionále jako rok úmrtí Táborského-Vilémka udává
1490 (. . M. 1861, 39). — Ve Zpráv menší strany sepsané nejdíve 1496
mluví se o Táborském, jako by ješt živ byl. [U Krasonického (O uených
1. lib) teme: ,, Jindich viká Vilémkú, spolu vy-la u Táboru na vkrátku,
jakož ten Jindich byl uenjší než fará Vilémeíc a u Bratí Jan Táborský
sloul." Jan Táborský nejmenoval se ovšem viká Jindich, nýbrž fará
Vilímek. Udání Knihy úmrtí, že zemel r. 1490, je zejmý omyl. Ale zdá
se, že ani r. 1495 nezemel, nýbrž o nco pozdji. Podle vypravování Kraso-
nického (viz vvše str. 208) byl bv zemel asi souasn s Klenovskvm, t. j.

okolo r. 1498.]
1) Mimo to, co Lukáš sám o sob vypravuje, v. též Kollinv úvod

pi knize vydané tiskem 1574 pod titulem ,,Antiqua et constans confessio
fidei ecclesiae Christi in regno Boiemiae . .

." Jest to ,,libellus supplex"
podaný králi Ferdinandovi r. 1562 od knží podobojí k výslechu povolaných
(v. Gindeh^ I., 460) ; mimo to otištny lánky synody Pražské z r. 1421,

lánky z r. 1524, nkteré básn. Pedmluva sama dána: in horto Angelico
Pragae, 24 Julii, quo die finita šunt responsa de fide nostrorum pastorm
coram iudicibus regniin arce Pragensi A. D. 1562. Spisovatel sám ji nazývá
ne v nadpisu, nýbrž v textu samém blíže konce ,,brevis, tamen vera narratio

de státu religionis in Boiemica gente" : ale sotva právem. Jest to velmi cha-
trná, ba asto nesm3''slná slátanina, ve které ku p. teme: ,,M. Procopius
rasus Plsnensis, presbiter, homo animi et corporis excelsi." A na jiném
míst o témž: ,,in profundo carcere arcis Vartenbergensis fame enectus
est." Proto bych se neodvážil opakovati po Kollinovi bez jiného svdectví,
že Chelický ,,beneficiarius" hostil u sebe Payna. — Vypravuje o knzi
Michalu Polákovi, Kollin pidává k farám s ním zárove zateným též

Václava Píseckého fVenc. Piscenus, artium magister). Zpráva pak o Lu-
kášovi zní takto: ,, Imo et cives nonnulli Pragenses ... ob eandem causám
afflictionem pertulerunt. Interea, quia et ipsis struebantur insidiae,

discesserunt Praga M. Mathias Machecus professor Academiae, Lucas
Pragensis Baccalaureus et eius familiaris M. Joannes Niger Physicus. Horm
opera ferunt collectas esse et editas veteres divinarum laudum cantilenas,

qnae Evangelicae appellantur." Místu tomu bych jen tu cenu pikl, že

nám pomže nalézti onoho kazatele v Praze, jehož kázání ,,o zavedení
i pravd" Lukáš sám vzpomíná, t. Michala Poláka. Mezi posluchae ]\Ii-

chalovy náležel snad také Krasonický, v jehož spise proti Caherovi teme:
,,A knz Michal Polák — kázal proti mnichu u sv. Jakuba pi pítomnosti
krále." — Jan léka jest Jan erný, bratr Lukášv, o nmž v. Ruk.— Z Kol-
lina má Jungmann (III., 48) zprávu o domnlém vydání kancionálu ca
tí u Koílina jmenovaných. Srovn. Jireek, Kancionál bratrskv . . M.
1862, 28.

2) Inm.:
, ,0 tom všem B.^v^^avinec Krasonický ut s.", zehožpatrno,

že zprávy o Lukáši i Vavinci erpány jsou ze spisu Vavincova. [Kraso-

nický O uených 1. 12a píše: ,,Item bratr Ambrož, latiník, ten ízen na
úad biskupský a ml kázání Rokýcanova. Item Vojtch, uený jist
koUeát ; ten vyloudil bratra Lukáše s sebou mezi Bratí a Lukáš bratra
.svého Jana lékae až i mne Vavince, všickni baccallái a kolleáti i mistra

Havla uloudili sme. A pro nho Brati, prvotn Klenovský, udlali tu

stranu domu v Brandejse, jako nyni zbo bývá, aby byla kollej k uení

16*
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tvrz svou na Vorlici pro bohatství, v Jednot byl v chudob. Ten
zajisté byl lovk velmi rozumný a moudrý v božských vcech,
jakož jeho psaní ped rukama se nachází, kterýž pravil, že nejvtší
péi ml o spasení duše své a že jemu jako v njakém blesku

zjeveno, na em by prvotn a místn spasení záleželo.^) — Také
byl z potu toho i Václav písa v Rychnov, kterýž u krále Matiáše
Uherského v služb býval, latiník dobrý,^) Ten doktora njakého,
vyhledávae kacíské nepravosti i poslaného od papeže na Moravu,
když se spolu sešli v jedné svtnici, uhádal a pemohl až do mlení,
když mu doktor neuml odpovídati, ale hnvaje se hanl toliko

Václava, až mu ekl: ,,ty jsi horší než ert" — a Václav odpovdl:
,,ty jsi selhal v svou hlavu a toho dovedu takto: dábel heší od
poátku, ale já od padesáti let, protož neprav smí kivdu mluviti,

že bych byl horší než ert" dc.*) — Izaiáš*) kterýž býval u pana
Jestebského, latiník výborný, potom Jan Jestebský,^) také la-

tiník, ano také i Ondej opat nkdy na Slovanech v kláštee v Praze
na Novém mst, lovk jist uený, kterýž z vzení knžského
ušel a napsal traktát latin o tle božím panu Vakovi Valeov-

bratrskému od mistra Havla."] — M. Havel podle Ruk. I., 412 jest totožný
s Havlem ze Žatce, který již 1458 mistrem se stal. Byl by to nejspíše týž,

na kterého se Bratí odvolávají v psaní Mýtským: ,,Pak knz Havel, ten
jest pítomen byl, on by uml povdíti, kterak se jestml k nám až do smrti",

t. Rokycana. Byl tedy pítelem Bratí a prostedníkem mezi Rokycanou
a jimi. — Jafet v Mei jej nazývá M(istrem) Havlem, v Historii: knzem
Usi-vlem Novomstským, podotýkaje, že k Bratím ,,po asích" se pipojil.

Zdali jest to týž br. Havel, který s Lukášem se nepohodl, jak svdí list

Lukášv z r. 1502, nesnadno jest rozhodnouti.

1) [Krasonický O uených 1. 12a: ,,Item Methudius Strachota pán,
opustiv tvrz svou na Vorlici pro bratrství, byl v chudob a byl u pana
Zdeka na Novém Hrad za písae a potom mu dopomoženo k mlýnu
u Chrasti. Jist lovk moudrý a rozumný v božských vcech, jakž jeho

napsání hotové jest. Praví, že mu jako v njakém blesku zjeveno, o emž
Bratí ten as nejvtší péi a pilnost vedli, na em by prvotn a místn
spasení záleželo, a až podnes v tom sou a on o témž podobn vypravil pi
spasení duší".l Strachotové z Královic drželi tvrz Orlici u Kj^šperka (srov.

Sedlákovy Hrady IL, 270).

*) [Celé místo o Václavu písai je slovn u Krasonického O uených
I. 12b, kde se však ješt dodává: ,,Také u soudu zemského dovedl pi za

pravou, až se všickni divili i soudcové. S námi také stál v Prazeped mistry,

Ifdež o krkošku bželo, po upálení šesti Bratr (r. 1503) a pán Bh, jakož
ráil, vysvobodil." Srov. Gindely I., 111 a Tomek X., 200.] V Mei ,,Václav,

dvoan královský", a sice hned mezi prvními Bratr}^.

8) In m. : V. Krason. O uených list 9. I tu mínn Institoris, s kterým
Krasonický sám se stýkal. Srovn. Ruk. I., 412.

*) Sróvn. o nm v Knize úmrtí. Zemel r. 1526, od r. 1516 byv v úzké
rad. — V Mei: Isaiáš písa. — [Krasonický O uených 1. 13a: ,,Item

Izaiáš u pana Jestebského, latiník, do malé hromádky vsazen. Také
stál s námi v Praze."]

'-) [Krasonický O uených 1. 13a: ,,Item Jan Jestebský, též Tur-

novský, mnohou pomoc inil Bratím".] Viz v Rukovti br. Pousteník Jan*
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skému, kterýž byl ouedníkem u císae Zigmunda i u jiných králv

eských. Ten byl také mezi Bratrími až do své smrti oc.^) a jiných

z stavu mstského, emeslného i jiných \áce než do šedesáti neb

sedmdesáti osob."'^)

Jest patrno což také z pedcházejícího i následujícího vy-

pravování v Hlase str. \'ysvítá , že Jaíet všechny, jichž jména z Kra-

sonického vybral, pokládá za leny Jednoty od poátku jejího, do-

pouštje se téže chyby, jako v Mei Goliášov.

V Mei Goliášov jmenuje Jafet také leny úzké rady, která

za krátkého vítzství malé strany (1490—14:94) Matji pidána

byla. A sice byh prý to: B. eho,3) B. Uhlí,*) Jíra Chropíský,

Tma Prostjovský, Václav Štkenský, Kubík mlyná, Jan Ne-

mocný,^) Jan Holek, Václav Berounský, Jan Javornický. I tu

nejsme jisti, zdah si Jafet radu úzkou pro léta 1490 až 1494 ne-

sestavil sám podle pravdpodobnosti. Urité svdectví máme jen

o Matji Uhlíovi, že od biskupa Matje do rady povolán byl,

o Jakubovi Štkenském to vysvítá z jeho prvního traktátu, že do ní

náležel, ale jen o nm a ne o íhovi z Votic, který potom také

1) [Krasonickv O uených 1. 13a uvádí, že mezi ,, postranními'

páteli a pomocníky Bratí byl také ..opat Slovanský, u nhož sme bývali

s bratrem Lukášem v Slovanech v Praze; také ceduh jemu poslah Brati

žádajíce za pomoc/ A ped ním byl opat Ondej, jisté uený, kterýž z v-
zení knžského ušel. Ten napsal traktát latin o tle božím panu \ akovi
Valeovskému, jsa úedníkem u císae Zigmunda a u král eských. Ten

Bratrem byl a mezi Bratrími až do smrti zstal." Protože p. Valeovský

zemel 1472, napsal slovanskv opat Ondej, odjinud neznámý, svj traktát

ped tím rokem. Snad je to spis, proti nmu žse obrací Korandv ,,Odpor

proti pikhaitským matlokám" asi z r. 1473 (vyd. Truhlá, Manuálník

160—174). Koranda o nm praví, že jej ,,mudroch jeden . . . psal jednomu

pánu urozenému, nepoloživ jména svého" a z citát jím uvádných vy-

svítá, že jednal o tle božím, klon se k názoru o obrazné toliko pítomnosti

Kristov v svátosti oltání. Ponvadž svému odprci vytýká, že ..skrze

impresory vrné knžie tupie". zdá se, že tento bratrský traktát byl vydán

tiskem.]

*) In m.: V. Krason. ut s. Spis proti odtržencóm. It. list 3 Roky-

canovi. — Tetím listem mínn souvisící s ním tvrtý, ve kterém se praví,

že se k volb prvních knží sešlo více než šedesáte Bratí. — Potom Jaíet

Krasonického jen ješt jednou cituje (.,B. V. Krasonic. v své knize") pi
vypravování o Valdenských, kteí pišli ,z Marek." — Tento spis Kraso-

nického ..O uených" nezdá se býti totožným s jeho spisem Proti odtržen-

cm. Sepsán byl, j ak se zdá, ovšem hlavn, aby bylo ukázáno, že v Jednot
vždy byli lidé uení. [X^^iz o tom výše str. 196].

«) íha Votický.

«) Týž bratr Matj Uhlí z Kunvaldu, o kterém se zmiuje tak zv.

Blahoslavova Hist.. že od Matje vzat do rady. Viz . C. M. 1862, 104,

kde místo ..od Br. Michala" ti: Matje. V rukopise zkratka: Ma. VRuk.I..

388 se Uhlí pokládá za píjmí Matje biskupa.

•) t 1523. On jakož i ti následující podepsali svolení z r. 1496.



246

k menší stran patil, kdežto tyi naposled jmenovaní by byli

z tch, kteí r, 1494 v Rychnov s Klenovským a Prokopem se

dohodli. Bud jak bud: první zcela bezpený seznam úzké rady
Jednoty bratrské nemáme díve než až z r. 1500 (v. Dekrety 38).

lenové její byli: Tííma Peloucký, Eliáš z Chenovic, Jíra erný,
Prokop, Lukáš a Vavinec bakalái, Tma písa, Ambrož ze

Skute, Jan Poímský, Šimon Hranický, Matj Kunvaldský ^)

a Martin Bydžovský.'-^) —
Co Jafet v Mei Goliášov vypravuje o tom, jak nej\'yšší

správa Jednoty od r. 1495 zaízena byla, bud jest zcela mylné —
Prokop i Michal jsou mu biskupy a r. 1499 bylo biskup dokonce
pt — neb pochybné a nejasné, a i tu na njaký spis Krasonického
se odvolává. Co znamená, že Klenovský byl zpovdlníkem
v echách a Eliáš— jak doplniti lze— na Morav? [Srov, výatek
ze spisu Krasonického ,,0 uených" str. 208.]

Mimo uvedená lze ješt nkterá jiná jména starších Bratí
shledati.^) V listech A. V. se obyejn kladou jen poátení litery

neb skratky. Plným jménem uvádjí se jen nkteí, jako Petr,

jenž napsal lístek do Lenešic, Tomáš krejí, jemuž list dán, Jan
Kovaík Topolský, Jetich, Janek, Václav noží v Chocni (v list

dat. 1474 a svdícím ,,pánuom Choceským"), Mikuláš a Blažek
kožišník v Boleslavšt. Jan Krp (v lístku ,,na Tábor"), Aleš,

Matj ek, Paris, Pavel, eho noží, tchto pt posledn jmeno-
vaných na Morav,*) sestra Matoušova v Žatci a j . Velmi váženou
byla sestra Katruše (sr. Gindely I, 44), o které v jednom list teme:
,, . . . pro kteréžto píiny u nás sestra Katruše námi zdržena, neb
množte rozumti, že ty vci v krátkém ase nemohou býti, protož

prosíme strptež nás v tom. Alebrž i žádajíce prosíme vás za to,

abyste i další pobytí jich u nás pokojn snesli k té poteb, neb
bychom rádi, aby njaké poízení uvedeno bylo mezi sestrami.

A také mají pístup i k tm, ješto se znova obracejí ke pokání,

a iní pán Buoh prospch skrze n . .
." Listy v A. V. velmi asto

1) t. Matj Uhlí. Biskup Matj se tu k rad nepoítá.
2) Srovn. Martin Bydžovský, šidlar, v prvním traktátu Jakuba

Štkenského.

^) [Jména nkterých Bratí ješt z doby ehoovy jsou ve vypsání
nejstarších zbor bratrských, otištném Gollem ve Zpr. spol. nauk 1878,
str. 169. Tu se na p. udává, že bratrským ,, biskupem" v Benátkách kraje
Hradeckého byl tamní kožišník Capra. Je to bezpochyby osobnost shodná
s bratrem ,,Kaprou kožišníkem" vypravenvm r. 1503 od Bratí z Lito-
mjršle do Prahy. Srov. Gindely I., 111 a Tomek X., 200.]

*) V list na Moravu : ,,Pak br. Aleš, jakož v Brod opatruje s radou
jiných Matjka a Parisa a jakož víte úmysl Pavluov, nerušte jemu býti
v Nezdnicích, jestližesobzvolujeis ní, pakli kde jinde, nebok vám chce,
dejte jemu na dobré vli. Také eho noží," atd.
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se obracejí k Bratím i sestrám zárove. U tchto, jak se zdá,

náboženská horlivost v prvých asech Jednoty zvlášt živ se

jevila a na jiné leny její psobila. V jednom spise malé strany —
jest to první traktát bratra Kubika — se praví: ,,Za prvního
smyslu smle to díme, že ženské pohlaví více jsou lidí ke pokání
pivedly, než nyní všickni knží i s biskupem. "i)

1) V A. I., 1. 338b—340b zapsány jsou ti kratší listy: ,, Bratru
Petrovi a seste Kái i jiným všem vrným, kteíž znají a milují P. Ježíše

upímným srdcem." — Obsahují napomínání, ze kterých na osobnosti

žádné svtlo nepadá. [Vyd. Bidlo 578—581.]





v f v

valdenští a cechy.





Mezi*) jinými sektami stedovkými Valdenští již tím poutají

zvlášt naši pozornost, že se poali ped protestantismem a udrželi

do dnešního dne, že dkuje jim vznik svj náboženská literatura,

zajímavá sama sebou i svými osudy
;
pro nás konen mají nemalou

dležitost proto, že o nich e jest také v djinách eských. Této

eskovaldenské episod djin církevních vnoval Fr. Palacký

r. 1868 zvláštní (eské i nmecké) pojednání nadepsané ,,0 stycích

a pomru sekty Valdenské k nkdejším sektám v echách."

Osady Valdenských nacházíme dosud v Alpách Piemontských,

tam, kde byly již ve stedním vku ;
jen že v té dob s nimi setká-

váme se také na francouzské stran Alp, v Provenci a v Dauphine.

V 16. století pijali protestantismus ne bez odporu strany staro-

vrcv, aniž proto s protestanty úpln splynuli. ^^ persekucích

století 16. a 17. zaniklo Valdenství na francouzské stran hor, na

vlašské však se udrželo pes protivenství, která i tu pišla. Rok

1848 pinesl Valdenským náboženskou svobodu. Již díve poala

se protestantská propaganda v Itálii; ponuknuti a podporováni

se strany protestantské, také Valdenští zaídili propagandu svou —
i jak jim vc slov, missii— po Itálii. R. 1883 oteven Valdenský

kostel v ím. K patnácti starým obcím v horách pipoj ily se v po-

tomní dob (43 jich bylo r. 1885) již dosti etné náboženské kolo-

nie po Itálii. R. 187í> v nich se ítalo 2800 kommunikant. Do r. 1885

vzrostl tento poet na 4000. V nkterých založeny elementární

školy, navštvované r. 1879 bezmála od 1700 žák. V starých

osadách bylo r. 1870 skoro 12.000 Valdenských. Nynjší poet

znám mi není. V Torre Pcllice mají Valdenští gymnasium, které

*) [Tato rozprava vy.šla piivodné v Athenaeu V., 1888 s názvem
,,Nové spisy o Valdenských. " Némccké zpracování téže látky, nkde
strunjší, jinde podrobnjší vyšlo v Mitt. d. Inst. íur óst. Gesch. IX.,

1888: ,,Die Waldenser im Mittelalter und ihre Literatur."]
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jmenovaného roku ítalo 7 uitelv a 75 žák. Tanitéž založena

„theologická škola", která však r. 1860 se pesídlila do Florencie

kde dosud trvá; do Florencie r. 1861 peložena z Turina „tipografia

Claudiana", vydržovaná, jak se zdá, anglickýrni penzi. Z ní vy-

cházejí etné spisy, vnované ,,evangelisaci Itálie" (podle ?právy

z r. 1884 vydáno knih a traktát nemén než 137.955); tam vydává

se kalendá ,,L'Amico di Casa" (podle téže zprávy v 28.700 exempl.),

týdeník ,,L'Italia Evangelica" (72.800 výtisk), asopis ,,L'Amico

de' FanciuUi" (60.000). Témuž úelu vnují se i jiné asopisy

(r. 1885 jich bylo 14), z nichž pední ,,Ri\'ista Cristiana", pi-

nášející také lánky vdeckého rázu, rovnž ve Florencii (v 11.700

exempl.) se vydává.^)

Církevní organisace Valdenských se vrcholí v synod co rok se

sestupující, která na kažaý rok volí ídící \-ybor. Jeho pedseda

sluje moderátor .2)

Tolik o nynjších Valdenských! Nás zajímají hlavn jich ped-

kové stedovcí.

Co r. 1868 napsal Palacký, že totiž djiny a povaha staré sekty

Valdenské „starými dmysly (in Folge alter Voraussetzungen) i no-

vými objeveními kritickými" spornými se staly, platí podnes.

A práv spisy a publikacemi posledních let staré spory z ásti ob-

noveny a nové otázky pidány. K ,,starým dmyslm" se vrátil

L. Keller r. 1885 svou knihou (516 str.) ,,Die Reformation und die

álteren Reform-Parteien", aspo potud, že stopuje pres historického

Petra Valdenského Lyonského^) v 12. století, kterého ovšem zná,

prastaré tradice nazpt netoliko až do Sylvestra papeže a Konstan-

tina císae, do které doby kdysi Valdenští sami svj poátek kladli,*)

1) Data vybrána jsou z nového (2.) vydání (Herzogovy) Real-Ency-

klopádie fiir protestantische Theologie und Kirche, z lánk ,,Itahen"

a,,Waldenser". [Novjšídatanajdou se vl.,,Italien" vS.vyd. IX. svazku

téže Realencyklopaedie, jež vyšlo r. 1901. Tu se udává, že v 17 starých

osadách bylo tou dobou asi 13000 duší, v 48 nových asi 5600 kommunikant.
Valdenské gymnasium v Torre Pellice bylo r. 1898 postaveno na roven

ústavm státním.]
^) Tato organisace nevztahuje se na Valdenské osady v Apulii a Ca-

labrii staršího pvodu (dle Perrina a Gillesa z 14 století).

3) V nejstarších pramenech Petr sluje svým píjmím Waldez (v po-

zdjších obyejn Waldus), pívrženci jeho Waldesii. Proto Preger místo

,,Waldenser" píše ,,Waldesier". My se pidržíme starší literatury eské,

která zná Valdenské a Petra Valdenského.
*) Tato legenda se u Valdenských samých bhem asu (do konce

steaovku) vyvinula a nezakládá se nikterak na hodnovrné staré tradici.
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nýbrž až do doby apoštolské. Nový ,,dmysl" Kellerv pak v tom
záleží, že Valdenské vidí všude, kam se podívá (Františkovi z Assisi

pišel prý aspo podnt [Anregmig] od nich, Marsilius z Padovy
patil bezpochyby k nim atd.), nýbrž i v tom, že vyzývá nás, aby-

chom na kídlech fantasie provázeli ho až k posledním výbžkm
tohoto mocného hnutí, k svobodnému zednáství,^) ke ,,kesanství
Lessingovu a filosofii Kantov". Valdenští zde by se nám ] evili j ako
vlna ve velkém proudu, který trvá vlastn již od poátku kesan-
ství, který však neuchvátil s sebou ani ve stedním vku církve

katolické, ani v novém Luthera. Ostatek uznati slušno, že kniha

Kellerova založena na rozsáhlých studiích a že leccos, co v ní eeno,
i pes nedostatek kritické stízlivosti, jenž se všude jeví, zasluhuje

povšimnutí. Ze se potkala na mnohých stranách s odporem, nikoho

nepekvapí.2) Jmenovit dal Keller podnt k polemice, která se

týká nmeckého Nového zákona r. 1884 tiskem vydaného od P.

Klimše z rukopisu kláštera Tepelského v echách (Codex Teplensis.

Augsburg-Miinchen 1884). O tomto peklade dokazoval Keller,

že mu nebyla vulgáta základem, sám pak že sloužil za základ všem
vydáním nmeckých biblí od poátku umní knihtiskaského až

do r. 1522, ba že i Luther pi svém peklade Nového zákona se z ásti

podle nho ídil. Tento tak dležitý peklad Nového zákona
pikl Keller Valdenským — vty samy sebou zajímavé a dležité,

které, i když za Kellerem v jeho dedukcích nepjdeme, by nám
svdily, že vliv Valdenských byl pece vtší, než se nkterým
z novjších spisovatel zdálo. Vty Kellerovy našly pí\TŽence
i odprce. Proti H. Hauptovi (Die deutsche Bibelbersetzung der

mittelalterlichen Waldenser in dem Codex Teplensis. Wiirzburg

1885) ozval se Fr. Jostes (Die Waldenser und die vorlutherische

deutsche Bibelbersetzung. Eine Kritik der neuesten Hypothese.

Miinster 1885) ; Haupt se hájil (Der waldensische Ursprung des Co-

dex Teplensis gegen die Angriffe von Dr. F. Jostes vertheidigt.

Wrzburg 1886), Jostes obnovil své ,,útoky" (Die Tepler Bibel-

1) Pi tom Keller (Die Waldenser und die deutschen Bibeliibersetzun-
gen 168) pisoudil úlohu také Komenskému. Pi sepsání stanov lože Lon-
dýnské (1717) užito jeho Panergesie. A Komenský — byl z eských \'al-
denských.

*) Skvélý obraz Kellerv pi prvním pohledu zraky nkterých oslepil.
Nyní se ozývají protesty odev.šad. [Své nemožné theorie opakoval Keller
ješt r. 1 894 v rozprav Die bóhmischen Brúder und ihre Vorláufcr, Monatsh.
der Comeniusges. 1894, o níž viz Gollovu poznámku v . . H. I.. ()4.j
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úbersetzung. Eine zweite Kritik. Múnster 1886), Keller sám do-

stavil se na bojišt se zvláštním spisem (Die Waldenser und die

deutsclien Bibeliibersetzungen. Leipzig 1886), asopisy pinášely

a pinášejí lánky od jiných a tak se poala polemika, o které nelze

íci, co podotýká Palacký o té, kterou ped lety vzbudil Dieckhoff

(Die Waldenser im Mittelalter. Gottingen 1851), že byla vedena

,,vždy slušn". Jostesovi, katolíkovi, vytýkána ,,konfessijní ped-
pojatost." Z poátku se zdálo, že vítzství se kloní k Hauptovi

proti Jostesovi, než dalším prbhem této dosud neskonené

polemiky se objevilo, že naše známosti o djinách bible v stedo-

vku jsou ješt velice neúplné. Z nmeckých (protestantských)

církevních historik se v polemice pidal k Jostesovi nejnovji K.

Mller (Theologische Studien und Kritiken, roník 1887, sešit 3.),^)

vyloživ nco díve, jak vbec na Valdenské pohlíží (K. Míjller, Die

Waldenser und ihre einzelnen Gruppen bis zum Anfang des 14.

Jahrhunderts. Gotha 1886. Otisk z asopisu práv uvedeného.).

Spis Mllerv j est zcela j iného rázu než Kellerv, veskrze stízlivý

a methodický. V nm provedena revise djin Valdenských od jich

poátk až do té doby, kdy se pipravuje a poíná hnutí husitské,

tedy dále než na titulu udáno. Z obou vtví, ve které se Valdenští

záhy rozešli
,
jedna, totiž Lombardská, rozšíila sím svoje po

stední Evrop, v Nmecku a, pokud se i tam vyskytli Valdenští,

v krajinách východn s Nmeckem sousedících. A ten proud provází

Mijller až ke konci století 14.

Dieckhoff r. 1851 v pedmluv k své kniie vyslovil obavu,

že práv v kruzích protestantských s potšením uvítána nebude.

Vládl tehdy ješt namnoze názor, podobný onomu, který nyní

zase vzkísil Keller, podle kterého prvá lepší století kesanská

s pozdjší dobou, která pinesla ,,reformaci", spojuje pásmo

tch, kteí i za úpadku stedovkého \^dávali ,,svdect\"í pravd",

vyhledáváni a nalezeni ,,reformátoi ped reformací" a pi tom

ovšem Valdenským pisouzena dležitá úloha. Proti této histo-

rické illusi chtl Dieckhoff ve své knize ukázati, že Valdenští, a
patí k stedovké opposici proticírkevní, pece jsou ovládáni ná-

1) nSTíizor Jostesv, že Tepelský peklad Nového zákona není pvodu
valdenského, nabyl pak vbec vrchu; srovn. lánek Bóhmerv o Valden-
ských v XX. sv. protestantské Realencyklopádie, 3. vyd. z r. 1908,
str. 801. Možno tu poznamenati, že v duplice Jostes odmítl výtku ,,kon-

fessijní pedpojatosti", prohlásiv, že sám je protestant.]
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zory stedovkými, že to, co se \^skytlo teprve v století 16., ne-

mohlo se objevovati již v století 13. a 14. To asi hlavní \^sledek

badání jeho, který již a priori tušiti se dal a ke kterému on dospl
kritikou pramen. Pi tom Dieckhoff, sám stoje na stano\'isku

rozhodn protestantském, se neobával, že b3^ jak v pedmluv
praví, kniha jeho mohla býti na újmu ,,právu reformace proti

ímskému bludu". Pochopíme pro. Byli-li již Valdenští a jiní

protestanty ped protestantismem, jaká zásluha zbude tomuto?

Nebude se spíše je\áti jako historický plagiát? Nicmén obavy

Dieckhoffovy nebyly zcela zbytený. Vytýkána mu nejednou hyper-

kritika. A akoliv i badatel, jenž nejdíve po nm pišel, Herzog

(Die romanischen Waldenser. Halle 1853), v pedmluv se omlouvá,

že také j eho kniha se mnohého pítele Valdenských bolestn dotkne,

a sám dalek jest toho, by proti všem zákonm historického vývoje

již v Petru Valdenském spatoval Luthera nebo Calvina, ve Valden-

ských pak stedovké protestanty (Ize-li tak íci) ; akoli Herzog

(str. 189) uznává, že uení Valdenských vjTstá z pdy katolické,

že víry ospravedlující ve smyslu reformátor neznali: pece se mu
dostává nyní od ]\Illera výtky, že jeho vinou zcela urité výsledky

badání Dieckhoffova se zase staly namnoze nejistými, že ostré rysy

v obraze, jak z rukou tohoto vyšel, se zase ztratily ; ba MuHer má
za to, že od Dieckhofía vbec poznání pravé povahy Valdenských

nepokroilo. nýbrž se zase zakalilo. Polemika Miillerova platí z velké

ásti nejnovjším badatelm v tomto oboru, zejména Pregerovi.

Otázka jest vždy, Ize-li aspo v nkterých vcech ve Valdenství

nalézti anticipaci protestantismu. A tu Miiller popírá, že by byli

Valdenští, jak tvrdil Preger (Beitráge zur Geschichte der Waldenser

im Mittelalter. Mnchen 1875), ,,se znali k nkterj-m základním

názorm, které potom v 16. století ve velké ásti Evropy vrch ob-

držely, a to již v té dob, když ímská církev, tšíc se plné ješt

vážnosti, na výši své moci se nacházela ".i)

^) Preger má za to, že Valdenští znali ,,ein allgemeines Pricsterthum,
wie es spáter der Protestantismus tbat"; že, co se týe uení o víe ospra-
vedlující, representují fasi, která ,,vorbereitend auf die spáteren Lósungen
der Reformation hinweise". ,,Die Waldesier hatten sich jenes materiálen
Princips des spáteren Protestantismus . . . wenigstens in der Wurzel be-
máchtigt." Z tchto citát vysvitá, že vlastn asto o to bží, dá-li se
nco do uení Valdenského, jaíc je známe, vložiti nebo z nho dedukovati.
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I.

Prameny, ze kterých o Valdenských se pouujeme, jsou:

1. akta inkvisiní i polemické traktáty katolických spisovatel a

2, spisy z kruh Valdenských vyšlé. Obtíže vznikly a vznikají

hlavn tím, že prameny první tídy nejsou mezi sebou vždy ve

shod, že spisy valdenského pvodu jim asto odporovati se zdají.

K tomu pak pistupuje, že, i když s dostatenou jistotou formulo-

vati lze, emu Valdenští uili a vili, pece o významu a dosahu

uení a víry se dostavují mínní rozliná, jako nej novj i se rozešli

v té píin Preger a Miiller. Ped výkladem musí ovšem na jisto

postaveno býti faktum, které se vykládati má, a tu by se zdálo, že

pokaždé, kdykoli se objeví neshoda mezi prameny obou tíd, roz-

hodující slovo pipadnouti by musilo svdectví, které o sob vydá-

vají Valdenští sami. Avšak práv tato literatura Val-

denská mla podivné osudy.

V 16. století byl to zakladatel protestantského církevního

djepisectví, Flacius lllyricus, Slovan rodem, jenž

Valdenské mezi ,,svdky pravdy" (Catalogus Testium Veritatis,

1562) vadil, jakožto ty, kteí ,,pravou víru a nauku Kristovu ob-

novili". Nenacházeje však k své lítosti nikde starších spis valden-

ského pvodu (nullum paulo vetustius scriptum), t. j. starších 15.

století, vysvtloval si Flacius tento nedostatek tím, že takové

spisy byly nejspíše od katolík znieny. Co Flacius pohešoval,

vjmeslo na svtlo století následující.

R. 1609 v Zenev vydaná Histoire des Vaudois Perrinova
pinesla vyznání víry, katechismus (interrogacions menors) atd.,

spisy valdenské, nedatované sice, ale staré, ve kterých Valdenští,

jako pozdji protestante, by byli redukovali sedmero svátostí cír-

kevních na dv (kest a eucharistii). Nedosti toho —• Perrin otiskl

též traktát o Antikristovi, pipomínaje, že ve starém rukopise,

ze kterého erpal, našel datum: 1120. Tím (obmezuji se na tyto

píklady) se tedy poátek Valdenské literatury pošinul nazpt ped
Petra Valdenského .i)

V 2. polovici 17. století vzbudili Valdenští pozornost, soucit

a útrpnost veškeré protestantské Evropy, když obce jich ve vý-

1) Stízlivji si vede Gilles (francouzský protestant, jenž se byl k Val-

denským pidal), jehož ,, Histoire des églises reformées ... de Piémont"
vyšla v Ženev r. 1648.
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chodních Alpách r. 1655 byly od vlády Savojské krut pronásle-

dovány. Ve prospch ubohých poádány v Anglii penžité sbírky,

Oliver Cromwell, protektor protestantské republiky, ujal se jich

diplomaticky a katolická Francie, ízená kardinálem Mazarinem,

tehdy spojenec Anglie, pimla vévodu Savojského k tomu, aby

zb5rtk Valdenských ušetil. Než interes vzbuzený tmi událostmi

potrval i potom a nové djiny Valdenských odpovídaly poteb
literární. Vydal je v Lejd r. 1669 v splendidní zevnjší úprav
(Histoire generále des églises évangeliques des vallées de Piémont)

Jan L e g e r, pastor Valdenských v Alpách, odtud pronásledová-

ním vypuzený, který po svém návratu dostal se opt do spor
s vládou Savojskou a byl pinucen podruhé odejíti. Z díla jeho

tená se dovdl o nových spisech Perrinovi ješt neznámých

anebo k spism již známým obdržel uritá data, tak pi katechismu

letopoet 1100 atd. Za Legerem šli pak jiní historikové pvodu
Valdenského, Brez v 18., Monastier, Muston v 19. století. V jich

spisech poínají se Valdenští dávno ped Petrem hned v pr\Tiích

stoletích kesanských, ne-li v dob apoštolské, a znají se ode dávna

podle svdectví onch spis s uritými daty k protestantismu

dávno ped Lutherem a Calvinem. A také u církevních historik

(zvlášt protestantských) mimo kruh Valdenských stojících setká-

váme se asto s týmž nebo podobným obrazem. Tak ješt u Hahna
v nmecké literatue (Geschichte der Ketzer im Mittelalter), je-

hožto dílo vyšlo v posledním svazku rok ped knihou Dieckhoffovou.

A v literatue anglické a americké z velké ásti dosud, kdežto

nejnovjší historik, jenž z kruhu Valdenského vyšel, proíessor

theologické školy ve Florencii, Emil C o m b a (Histoire des

Vaudois ltalie depuis leurs origines jusqu'á nos jours. Premiére

partie: Avant la Reform. V Paíži a v Turin 1887, 377 str.) nejen

sám se z tchto názor, zejména co se týe stáí Valdenských, vy-

manil, ale i proti nim polemicky vystupuj e.i)

1) Comba již r. 1880 vydal menší spis ,,Valdo ed i Valdesi avanti la

Riforma", výatek z velikého díla o djinách reformace v Itálii, jehož
první díl r. 1881 vyšel. Od Comby jest též v Real-Encykl. 2. lánek o Val-
^nských, v nmž o sob vypravuje: ,,Von Leger bis Brez. von Brez bis . . .

Muston und Monastier . . . findet man, was unseren Ursprung betrifft,

stets dieselben Wiederholungen . . . Aber protestiert jemand von uns gegen
diese Legend (t. j. o prastarém pvodu Valdenských) ? IVIan záhlt itin dann
unter dic Anhánger der .Neuen Schule' . . . Aber dieses traditionelle Vor-
urtheil sinkt zu Boden und fállt. Man kanu sagen, dass Leger keinen Credit

17
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,,Selten wohl hat eine fraus pia so viel Gluck gehabt!" praví

Herzog. Falsifikace v tomto pípad záležela hlavn v tom (a po-

ala se nejspíše z ásti již v rukopisech starších, ped Perrinem),

že pibásnna k spism valdenským chronologická data, že v tex-

tech mnno, pidáváno a ubíráno, až vystoupil onen obraz, který

ml najíti a který našel obdiv a víru — i pes varující hlasy, jež

dosti záhy se ozvaly. Ale ozvaly se nejprve v táboe katolickém

(na p. již r. 1688 v Bossuetov ,,Histoire des variations des églises

protestantes"), o kterém se na druhé stran soudilo, že toho Valden-

ským popáti nechce.

Teprve v 19. století poíná se systematická kritika. Nejprve

Angliané Maitland (1832) a Todd (1 840), potom mezi Nmci první

Herzog v latinském spise z r. 1848 (De Waldensium origine

et pristino státu) otásli vírou v tak vysoké stáí spis Valdenských.

A nad to Herzog dokázal, že konfesse z roku prý 1120 jest v pravém
slova smyslu falsum a že dá se redukovati na pramen uritého

datum, t. z r. 1530, Již z toho bylo patrno, že Valdenské literatue

proti svdectví akt inkvisiních a stedovkých traktát katoli-

ckých rozhodné slovo popáno býti nemže, pokud se nepodrobí

kritice. Výsledek kritiky, kter.é ji podrobil Dieckhoff (1 851 ),

byl pekvapující. Vycházeje a priori od vty, že není možné, aby

nkde stedovk a novovk (katolické a protestantské názory)

tak peste se proplétaly, jako namnoze práv v té ásti Valdenské

literatury nacházíme, která za nejstarší se vydávala, pišel Dieck-

hoff na nové stopy onoho zfalšování. Nedosti toho. Jistému potu
spis valdenských, od Perrina a Legera uveejnných, našel Dieck-

hoff originál v konfessi Táborské z r. 1431, než tak, že i tu nemáme
ped sebou pouhé peklady. Zpracování valdenské totiž asto stojí

bezúglich unseres Ursprunges mehr hat; Gilles hat noch etliche Partei-
gánger, v/elche zugeben, dass die wichtigste Anregung und der Name VVal-
denser von Valdo uns zugekommeD seien, welche aber zugleich der Meinung
sind, dass unsere Tháler in den Tagen vor Valdo von Waldensern bewohnt
gewesen wáren, jedoch ohne dass sie diesen Namen getragen hátten. Sie
(t. j. pívrženci Gillesovi) sind noch sehr an der Arbeit, das zu beweisen,
und wir wiirden sehr gliicklich sein, es bewiesen zu sehen ..." (Kdo by si

pitom nepipomnl našeho .sporu o Ruk. Král.!) Nejnovjší dílo Combovo
jest v mnohém ohledu pozoruhodné a záslužné, a pi tom ceny nestejné;
jest kritické a nekritické. Forma jest asto nechutná; tak na p. polemika
proti zastancm prastarého pvodu Valdenských jest sepsána ve form
dialogu. [Comba vydal pozdj: ješt populární spis vlašský Storia dei
Valdesi (v Turin 1893) a francouzské dílo Histoire des Vaudois (2 sv. ve
Florencii 1898 a 1901).]
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názorm protestantským blíže než pedloha husitská, tak že n-
které z tchto spis se skládati zdají z trojí vrstvy: z eské (ori-

ginál), valdenské (zpracování) a protestantské (zfalšování). Akoli
pak Dieckhoff všecky spisy valdenské jemu pístupné nepodrobii

kritické zkoušce, akoli zejména didaktické básn, jako nejdelší

z nich, ,,Nob]a leyczon" zvanou, za pravou uznal, pece padl kiihou

jeho stín podezení na celou prosaickou literaturu Valdenskou.

K dalšímu badání bylo teba nových prostedk, t. známosti ruko-

pisné literatury Valdenské, chované v Anglii, v Irsku i ve Švý-

carsku (v Ženev). Tuto známost si zjednal H e r z o g na cest

vdecké, podniknuté s podporou vlády pruské. Po vylouení všeho

toho, co pibylo falšováním a zfalšováním pozdjším, Herzog roz-

dlil Valdenskou literaturu na dv tídy. Do první vadil spisy,

ve kterých husitský vliv ješt patrný není, do druhé spisy podle

husitských pedloh zpracované. Vypisuje pak Valdenské i jich

uení v dob, než onen vliv hnutí husitského nastal, Herzog za

základ položil tu ást Valdenské literatury, kterou za pravou a za

starou uznal. Ze jeho obraz se nekryje zcela s obrazem nakresle-

ným od Dieckhoffa, který vychází od svdectví pvodu katoli-

ckého,!) patrno z výtky, kterou mu nyní uinil K. Muller. A pece

^) Kniha Dieckhoífova jest i tím velmi zajímavá, žatu vyloženy zásady,
kterými se teba íditi, když jde o pravost i nepravost. Rozumí se, že D.,
protože zfalšování se dalo urit dokázati pi nkterých kuších, nezavrhl
hned všech. Ale on pikl kritice právo, prozkoumati i jiné kusy rukopisné
literatury Valdenské, zvlášt ty, kde se jeví neshoda mezi nimi a prameny
katolickými o starých Valdenských. Tím pišel k poznání, že nkteré kusy
dají se redukovati na prameny husitské. S prostedky, které ml po ruce,

D. nemohl kriticky probrati celou literaturu Valdenskou, o každém kuse
konstatovati pravost i nepravost a stupe nepravosti. Než proto to, eho
se kritika jeho nedotkla, nepokládal také hned za pravé a maje líiti staré

Valdenské, neužil tchto spis jako pramen. D. praví: ,,Erst dann hat die

Kritik in Betreff der waldensischen Manuscripten-Literatur ihr Werk voll-

zogen, wenn sie Echtes und Unechtes in ihr von einander geschieden hat.

Dass wir es aber nicht unternehmen, jetz die Kritik zu diesem Ende fort-

zufiihren, hat seinen Grund darin, dass wir bei dem jetzigen Stande unserer

Untersuchung die Mittel noch nicht in der Hand haben, uber Echtes und
Unechtes . . . zu entscheiden. Diese Entscheidung wird sich auf eine innere

Kritik zu sttzen haben, durch welche das Echt-Waldensische unterschieden

wird von dem, was seinem Inhalt nach dem Echt-Waldensischen fremd

ist. Denn das kónnen wir nicht erwarten, dass wir alle von dem spáteren

Fálscher gebrauchten Originalstcke (sr. konfessi Táborskou z r. 1431)

noch auffinden werden. um durch diesen allerdings sichersten áusseren

Beweis die Unechtheit herauszustellen. Und andererseits kónnen wir nicht

mehr eine waldensische Schrift. die uns aus Grnden innerer Kritik als

verdáchtig erscheint, darm fr ccht halten, weil wir ihren eigentlichen

Ursprung positiv noch nicht entdcckt haben. Die innere Kritik, welche die

17*
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by se zdálo, že by svdectví, které (starší) Valdenští o sobe podávají,

spíše víru nalézti mlo, nežli výpovdi jich protivník. Zstaly

výsledky, ke kterým Herzog pi roztídní Valdenské literatury

r. 1853 dospl, potom již v platnosti? Herzog sám ve svém starším

spise (Die romanischen Waldenser, 1853) dob pedhusitské pi-

psal pes 20 traktát a nábožensko-didaktických básní, v posledním

však (Herzog zemel r. 1882) svém díle (Abriss der gesammten

Kirchengeschichte, svazek 2, 1879 str. 271) se vyjádil takto: ,,Es

gibt, abgesehen von den bohmischen Brdern, keine Secte des

Mittelalters. welche eine so ausgedehnte eigene Literatur besásse,

wie die Waldenser. Auf Grund dieser Literatur hat man in prote-

stantischen Kreisen lange Zeit hindurch das hohere Alter der Wal-

denser und den protestantischen Charakter der Secte behauptet.

Nun aber ist durch die neuesten Forschungen erwiesen worden,

dass keines von den erhaltenen Schriftstucken uber das Jahr 1400

zuruckreicht ..." Tomu však nesmíme rozumti tak, že by byl Herzog

veškerou literaturu Valdenskou, pokud nespadá do doby protestant-

ské, z husitských pramenv odvozoval. Valdenští mli podle nho
(v. citovaného díla str. 406) vlastní literaturu od poátku; než

z této literatury se nic nezachovalo, co by v té form, jak tyto spisy

nyní ped námi leží, bylo lze pipsati dob ped r. 1400. Zcela urit
ostatek nepoznáváme, jaký byl konený soud Herzogv o otázce,

Untersuchung uber Echtes undUnechtes in der waldensischen Manuscripten-
Literatur zu Ende zu fuhren hat, setzt nothwendig eine bestimmte Einsicht

in den urspriinglichen (charakter des Waldensischen und seine Eigen-
thiJmlichkeiten voraus ..." (Tyto zásady' platí též, co se týe našeho sporu

o RK., který podle své provenience náleži do skupiny literární, ve které se

našla dokázaná falsa. ,,Normální grammatika", založená na pramenech
nepodezelých, nemže se dostati do nesmiitelného konfliktu s R., ie-li

pravý.) Dále praví D.: ,,Tn Beziebung auf die entdeckte Fálschung . . .

kann man auch die Fragen nach der bestimmten Zeit derselben, nach der

Person des Fálschors und nach der eigenthchen Absicht aufwerfen, welche

den Fálscher zu seinen so planmássigen Fáischungen bewog. Wir mússen
jedoch sagen, dass die Beantwortung dieser Fragen fiir den Zweck unserer

Untersuchung (t. ]. rozeznání pravého a nepravého) von untergeordneter

Bedeutung ist." Ostatek i o tom pojednává. Ke konci své knihy vrací se

D. k Valdenské literatue a sice k didaktické básni ,,Nobla Leyczon". O té

pak zní jeho soud: ,,Der Inhalt des Gedichtes, das nach seinen Haupt-
bestandtheilen jedenfalls der reformatorischen Zeit angehort, stimmt ganz
und gar mit dem iiberein, was wir auf Grund der kathohschen Nactirichten

iiber die Secte aus dem Mittelalter in Beziehung auf den Standpunkt schli essen

mussten, den die Waldenser dem mittelalterlichen Katholicismus gegeniiber

einnahmen." „Nobla Leyczon" tedy ve zkoušce obstála, akoli D. nemohl
užíti než velmi nedostateného Raynouardova vydání básn této z ruko-

pisu Ženevského z konce 15. století.
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zdali (mimo peklad bible a parafrase katolických spis) u Valden-

ských již r. 1400 ponkud samostatnjší literatura se vyvinula ili

nic. Pi tom vždy rozeznává Herzog v té literatue, jak nás došla,

dv tídy, podle toho, jestliže se ve spisech Valdenských vliv eský

jeví i nejeví. Jest patrno, že nastala nutná poteba, celou otázku

revidovati. A této poteb \^hovl profesor university Ženevské,

Eduard M o n t e t, svou knihou: Histoire littéraire des Vaudois

du Piémont. (Paris 1885.)

Jako kdysi Herzog, tak i Montet podnikl cesty, aby se seznámil

s rukopisy, zejména v Anglii, v Irsku a jinde. Za nejdležitjší

sbírku pokládá se ta, kterou v 1 7. století do Anglie pinesl ]Morland,i)

jenž r. 1655 jménem republiky a protektora ve prospch pronásle-

dovaných Valdenských diplomaticky intervenoval, a která se nyní

chová v Cambridgi, sbírka, jež za návštvy Herzogoxy platila za

ztracenu, pozdji však (1862) šastn zase nalezena byla. Z ruko-

pisv, obsahujících traktáty neb básn pipisované Valdenským,

pocházejí nejstarší z první ásti (la premiére partie), jiný z pro-

stedka, jeden z druhé polovice 15. století, t\Ttý konen z první

polovice 16. století (aspo z ásti). V Dublin, kam se jiná sbírka

dostala již v první polovici 17. století, žádný rukopis není starší

první polovice 16. století, rukopisy Ženevské konen spadají do

doby od první polovice 15. do polovice 17. století. K tmto hlav-

ním sbírkám pistupují jednotlivé rukopisy jinde. Palaeograf tedy

otázky, mli-li Valdenští literaturu ped r. 1400, nezodpoví. Nic-

mén Montet z tchto rukopis vybral adu traktát, ve kterých

vliv eský nikde patrný není a které podle nho složeny byly, než

tento vliv se ozvati mohl, které representují ,,
periodu literatury

Valdenské katolickou". Montet totiž o starých Valdenských až

asi do konce 14. století zná se k podobnému názoru, jako nkdy

Dieckhoff a nyní zase K. Múller. Tomu odpovídá i literatura, kterou

této dob pikl. ,,Dans cette phase, que nous appellerons catho-

lique . . . la littérature et la dogmatique vaudoises sont empruntées

á celle de l'Église romaine." Tyto spisy lze pak rozdliti na ti tídy.

Do prvé tídy Montet poítá spisy takové, které nejsou než

snšky citát ze spisovatel církevních, starších i pozdjších, otc

církevních i spisovatel stedovkých (na p. sv. Bernarda), ale

') Morland vydal také spis o Valdenských, z kterého potom erpal

Leger.
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také pohanských starovkých (na p. Seneky). Tak ,,Vergier de

consolation" se skládá ze 331 citát, vztahujících se budk ctnostem,

bud k híchm jim odporujícím. Takových, podle jistých hledisk

spoádaných sbírek citátv jest ve stedovké literatue velmi

mnoho a Montet neodvažuje se rozhodnouti, zdali tyto snsky
v literatue Valdenské jsou originály v tom smyslu, že by byly mezi

^'aldenskými vznikly, i jenom pouhými peklady. Z peklad
skládá se tída druhá, a sice z peklad spis katolických, nkdy
doslovných, nkdy nco volnjších, tetí konen z imitací vzor
lovTíéž katolických. Sem patí zejména Cantica, t. j. výklad písn

písní, který vznikl tím, že rozliné výklady jiné v jeden spojeny.

Jest patrno, že tento ,,valdenský" výklad písn písní by mohl býti

snad pipoten též ke spism pr\Tií ady anebo i druhé, kdyby se

analyse jeho vzhledem k pramenm úpln provedla, což se dosud

nestalo. A tak i v jiných
,
.imitacích", neb, jak Montet také praví,

,,pseudo-originálech" nevaln najdeme míst, pi kterých by nebylo

teba neb aspo lze pedpokládati originál neb vzor netoliko pro

celek, ale i pro podrobnosti. Redukce na prameny Montetem také

z velké ásti provedena. Závislost na literatue katolické se ve

všech tchto spisech jeví i tím, že citáty biblické odpovídají vulgát,

ano že se z ní nkdy i po latinsku (tedy bez pekladu) cituje, že me-

thody, podle kterých se Písmo interpretuje, jsou tytéž, které byly

obvyklé spisovatelm církevním (historická, allegorická, tropo-

logická, anagogická, které v traktáte ,,Vertus" se také i s tmito

terminy \ypoítávají), že vedle bible vždy uznává se váha tradice,

jak dokazují etné doklady z Otc, ba i z autorit stedovkých . . .

.,Nous sommes ici en pleine catholicisme," pra\d Montet, mluv
o tom, emu nkteré traktáty uí o svátosti oltání. A to by bylo

lze íci (a Montet to pra\á nkolikráte jinými slovy) o této celé

„starovaldenské" literatue ped 15. stoletím. Jestliže v ní se do-

stavuje tu a tam kritika, zejména výtkami knžstvu platícími, dje
se to mnohem mírnji než v mnohých spisech známých spisovatel

katolických. Je-li však tomu všemu tak a jestliže v traktátu

valdenském najdeme i vtu jako: ,,Neškodí více malomocenství

malomocnému než vlastní vle mnichu" a v jiných jiné vty o e-

holích, nikoli však polemické (des allusions élogieuses): nemusíme

si položiti otázku, odkud víme, že tyto iraktáty jsou pvodu valden-

ského? Montet nicmén o tom nepochybuje, ale K. Múller
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nejnovji pvod tento rozhodn popel, mluv v úvod k svému
spisu (Die Waldenser str. 2.) o traktátech „domnle" valdenských

(die angeblich waldensische Traktaten-Literatur). Ze tím pak není

mínn toliko nedostatek originality, který lépe než jiní ped ním
Montet poznal a vyložil, patrno z jeho vyjádení v Zeitschriít íur

Kirchengeschichte (Vlil., 1886, str. 506), kde Miiller ohlašuje, že

provede dkaz ,,dass die ganze angeblich waldensische Literatur

in der vorhussitischen Period ohne Ausnahme aus den katholischen

Kreisen stammt und niemals waldensisch gewesen ist." Montetovi

se pak iní od Miillera výitka, že valdenský pvod oné traktátové

literatury nedokazuje, nýbrž prost pedpokládá. Thesi svou chce

Miiller dokázati na základ toho hlavn, co Montet pináší, ímž
zárove záslužnost díla jeho se uznává. Jaké váhy dkaz bude,

teba ovšem vykati; také nevíme, jak daleko MUer v negaci staro-

valdenské literatury pjde: než nekivdíme Montetovi a zásluž-

nosti díla jeho, když v nm shledáváme mnohé otázky bez od-

povdí.
i)

Také C o m b a dospl k podobným pochybnostem j ako Miiller

a neodvisle od nho. Jen že nevyslovuje svých pochybností tak

apodikticky a je obmezuje výslovn na spisy peložené a napo-

dobené, zejména ty, které vypoetl Montet, ani nejznamenitjší

z nich nevyjímaje, totiž výklad písn písní. Ostatek Comba o tuto

literaturu nestojí; staí Valdenští, vylíeni jen podle ní, se mu stá-

vají píliš katolickými. ,,0n verra que les inquisiteiu-s leur rendent

meilleure justice. Oui, ce que les Vaudois perdent á étre connus

par la prose qu'on leur attribue, ils le regagnent gráce aux écrits

des juges de Théresie et au témoignage des persécuteurs."

Pestupujíce tím meze pouhého referátu, pedložme si otázku,

pokud lze pokládati spisy, které Montet této period pikl, za

valdenské.

Pvodcové— pekladatelé, napodobitelé, zpracovatelé— onch
traktát nezdají se býti na svých pedlohách tou mrou závislými,

aby aspo na nkterých místech nco ze svého nepiinili a sice tím

') Jen z ásti dvody Mullerovy již nyní poznati se dají podle lánku
v Theol. Studien 1887, ses. 3. [Svoje pesvdení o bezcennosti staroval-
denské literatury projevil Miiller také v Theologische Literaturzeitung 1888
. 14, dále v.^ak se otázkou nezabýval. K píznivjšímu názoru na tuto
literaturu dospl W. Foerster v studii níže citované.]
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zpsobem, že je pi tom jako Valdenské poznáváme. To jest mínní
Montetovo i ped tím Herzogovo.

Známo jest. že Valdenští zavrhovali písahu. Ve ,,V e r g i e r"

teme citát o písaze, vzatý z Isidora Sevillského, ale zmnný.
Kdežto Isidor o písaze, a lépe by bylo nepisahati pro nebezpe-

enství kivé písahy, pravil: že není proti pikázání božímu, teme
v citátu z nho vybraném naopak: písaha jest proti pikázání Kri-

stovu — než tak, že se tato vta, jak ji teme, do kontextu nehodí.

Montet podotýká, že modifikace textu Isidorova na tom míst tak

neobratn jest provedena, že teba pedpokládati ruku pozdjší,

která místa toho tak neobratn se dotkla. Rozeznává Montet tedy

ti vrstvy: originál, peklad, modifikaci i interpolaci. Tuto poslední

vrstvu jsme tedy oprávnni odstraniti — než potom odstraníme

zárove to, co valdenskému pvodu v obsahu spisu by svdectví

vydávalo. Pidejme k tomu, že ,,Vergier" nemáme v rukopise

starším, než v Ženevském z druhé polovice 16. století, a mžeme
se ptáti: kdo ruí za to, že modifikace a interpolace nepocházejí

teprve z doby této?

V ,,Cantice" Montet a ped ním již Herzog^) nacházeli

nejednu stopu ruky valdenské, ale onen v mnohem menším potu
než tento. Obmezíme se na ty stopy, které i Montet uznává: ..Le

parti y est representé comme TÉglise des Pauvres, la prédication

de rÉvangile comme devant étre libe, la distinction des parfaits

et des croyants y est établie." Než jako Montet sám nevidí všude

stop valdenského pvodu, kde je spatoval Herzog, anebo výslovn

pipouští i jiný výklad, tak zdá se, že i na mnohých místech, kde

se mu hlas valdenský ozývati zdá, musíme se míti na pozoru, by-

chom do toho, co slyšíme, nevložili sami nco, co eeno nebylo.

Místo na p., ve kterém Montet podle píkladu Herzogova spatuje

narážku na volné kázání evangelia, toho výkladu nežádá, ba ani

nedovoluje. Rozdíl pak mezi perfecti a credentes, v tom smyslu,

jak jej u Valdenských z jiných pramen seznáváme, v Cantice se

nejeví. Stephanus de Borbone, spisovatel 13. století, vypravuje

o Valdenských, že se štítili Katharv jako dábla. Herzog a s ním

Montet (str. 117) praví, že z výkladu písn písní se ozývá valden-

^) Herzog vydal text i peklad v Zeitschrift fiir historische Theologie
1861 a 1870. [Nové vydání této i dalších básní vyšlo r. 1906 v Bulletin
de la Société de Thistorie des Vaudois XXIII.]
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ská polemika proti Katharm. Než Herzog sám podotýká, že po-

lemika proti nim se nachází také již v tch spisech, které Cantice

sloužily za vzor. Z jednoho místa (VI, 2) Herzog i Montet vytli,

že mnozí z Katharv obrátili a stali se Valdenskýrni, než mám za

to, že ani tená, jenž by se z jiných dvod o valdenském pvodu
spisu pesvdil, jim za pravdu nedá. Zbývají ona dv místa, kde

e jest o ,,církvi chudých" (gleysa de li paures). Dejme tomu, že

by tento výraz nebyl mohl vyplynouti než z péra valdenského, což

úpln zjištno není, nemusíme se tázati, pro ho užito jen na dvou

rnístech a ne také na jiných ?i) I zde s pravdpodobností mohli by-

chom výraz ten pokládati za stopu ruky pozdjší — Cantica se

zachovala v rukopise z konce 15. století — a to tím spíše, že aspo
na prvním rníst, kde se onen výraz \^skytuje (Cant. 3, 7), v kon-

textu ponkud pekvapuje na míst výrazu, který pedchází, totiž

církev svatá (gleysa de li sant). A také na druhém míst (Cant. 3,

9), kde ,,církev chudých" dvakráte se \Tací, lze položiti ,,církev

svatá" — výraz, který hned na poátku odstavce teme —, aniž

by proto celé niísto nesmyslným neb nesrozumitelným se stalo.

K Starovaldenským traktátm a sice napodobeným, ne-li pe-

loženým, poítá Montet též Výklad Otenáše (Glosa Pa-

ter) v té form, jak jej na rozdíl od pozdjších zpracování teme
v rukopisech z první polovice neb z prostedka 15. století. Co by

však z obsahu jeho svdilo o pvodu valdenském, není mi patrno.

Vždy Montet sám z tohoto spisu poznává .že .,starovaldenská"

literatura, i když se v ní haní klérus, jest daleko mírnjší (beau-

coup moins \T.olante) než jiné spisy, které vznikly v církvi a sepsány

byly od knží jejích. O papeži se v ní žádná káravá neb neuctivá

zmínka nenachází. Na základ tchto traktát nakreslil pak Montet

obraz starých Valdenských v jich dob ,,katolické", ve kterém se

od katolík církvi oddaných mnohem mén liší, nežli když za základ

pijmeme prameny, které jsme od katolíkv obdrželi. Nemusí tato

neshoda vzbuditi pochybnosti podobn, jako kritika Dieckhoffova

odtud vyšlá, že Valdenští, dle pramen katolických vylíeni, s trak-

táty domnle starými a pece obsahem namnoze moderními (t. j.

s názory protestantskými neb tmto se blížícími) srovnati se nedají?

1) Nesmíme zapomenouti zejména na bohatou literaturu Spirituál,
t.j. radikální strany mezi Františkány, která s církví do sporu se dostcila.

(Srv. Muller, Theol. Studien 1887. 3. seš.. str. 575.)
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Pipomeme, že sbírky nejdležitjší, anglická a irská, prošly pode-

zelýma rukama Perrinovýma a Legerovýma. kdežto Gilles (1649)

o staré literatue Valdenské nic nepraví, uvažme i to, i kdyby se

o každém z tchto rukopis dokázalo, že v 1 7., v 1 6. století, ba díve
byly majetkem valdenským, že tím ješt dkaz podán není, že

také od Valdenských peloženy neb složeny byly
; pidejme k tomu,

že v onch katolických pramenech žádného svdectví o této Val-

denské literatue, která má do sebe ráz uený, není, že spisovatelé

katolití mlu\ávají spíše o Valdenských jako o nevzdlaných neli-

terátech — jaké kriterium starovaldenského (ped 15. stoletím),

ba valdenského pvodu vbec zbývá?

Odpovídá se: jazyk, ve kterém tyto traktáty jsou sepsány,

dialekt Valdenský. Avšak típí dospíváme k novému pro-

blému.

Montet vnoval v úvodu své knihy zvláštní § ,,jazyku Valden-

skému" (la langue vaudoise). Patí podle nho ,,k vtvi proven-

9alské jazyk románských", ale liší se velmi patrn (trs nettement)

od jazyka troubadourv, ale také od náeí nynjších Valdenských

v Alpách Piemontsk^^-ch, jež tou mrou od jazyka provengalského

odstupuje, kterou se pibližuje vlaštin. Nechtjme se odvažovati

daleko na pd nám cizí! Nám by staila úpln^ vta, že ,,jazyk

Valdenský", a vtev proven^alštiny, liší se od jazyka troubadou-

rv velmi patrn, že, a již zvláštnosti j eho vznikly jakkoli, pece
jsou dosti zetelné, aby se jimi od ostatní provengalštiny jako jazyk

neb náeí zvláštní rozeznával, tak jak již ped lety napsal ten,

k nmuž se i nyní odvolává Montet, A. Griitzmacher (Archiv fiir

das Studium der neueren Sprachen 1854, str. 370): ,,Die walden-

sische Sprache ist ein Dialect der proven9alischen, der sich durch

weichere Laute, einfachere Formen und (nicht ohne Schuld der

Schriftsteller oder Abschreiber) eine gewisse Unsicherheit des Aus-

drucks, die fast von allen Regeln abzuweichen erlaubt, hinlánglich

kenntlich macht, tím den Namen einer anderen Sprache zu verdie-

nen." A již tento jazyk Valdenský byl jazykem, který se kdysi

ve východních Alpách skuten ozýval, nebo a kolébka j eho stála

jinde, v Lyon (jak Diez za to ml) nebo v Dauphine, odkud jednou

vyšed potom po staletí by se byl udržoval v podstat nezmnný
na zpsob njakého posvátného a církevního jazyka Valdenských,

jak se domýšlel Gieseler (Gott. Gelehrte Anzeigen 1854, str. 569,
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V recensi díla Herzogova): v tomto zvláštním Valdenském jazyku

mli bychom vždy kriterium, že nkteré spisy od Valdenských po-

chodí — aspo jako pekladatelv. Avšak bezpenost tohoto kri-

teria se tratí, když slyšíme znalce novjšího, professora Foerstra

v Bonnu, na jehož soukromé dopisy se nyní historik Valdenských,

Comba, odvolává (str. 205): ,,Le professeur W. Foerster nous écri-

vait encore nagure aprs une rapide enquéte faite aux Vallées

vaudoises: ,Le dialecte vaudois anterieur á la Reform est du pur

idiome provengal. Quand au dialecte vaudois modern, il est lui

aussi du provengal tout pur'\" Comba sám pak dodává (str. 209):

,,Nos anciens écrits n'ont pas besoin étre retraduits pour dévenir

provenQaux, ils le soni, et leur caractre vaudois se révle par de

fot légéres módifications ..." Jest-li tomu tak, jestliže starovalden-

ština jest istá proven9alština, jestliže se od ní jen málo liší, jsou tyto

odchylky dosti patrné a dosti výrazné, abychom jich užíti mohli

jako kriteria? Lze vbec mluviti o zvláštním jazyku neb náeí
Valdenském a jmenovit starovaldenském ? Jakou cenu mají tyto

velmi nepatrné zvláštnosti, zstává -li o nich v platnosti, co napsal

Griitzmacher o nejistot, která nepipouští pravidel?

K podobnvm pochybnostem, zdali totiž stará Valdenština není

pedstavou, které ve skutenosti nikdy nic neodpovídalo, dospí-

váme také jinou cestou. I když tomu dáme, že byla jakýmsi po-

svátným jazykem aspo od jisté doby, kterým se v obyejném ži-

vot nikde nemluvilo, pece musili bj^chom za to míti, že kdysi

nkde se jako jazyk živý ozývala, neb jako umlá stvra do života

vstoupiti nemohla. Ozývala se kdysi v Alpách \-ýchodních zejména

v údolích Valdenských? Ani to na jisto postaveno není. Hypo-

thesa Diezova zní podrobnji takto: Náeí starovaldenské jest

vlastn náeí Lyonské, které do Alp pinesli Petr \'aldenský a sou-

druzi jeho . . . Avšak nehled k tomu, že o tomto sthování do Alp

není spolehlivých svdectví, W. Foerster (Comba 202) nás o povaze

tohoto náeí Lyonského pouuje takovým zpsobem, že je za zdroj

Valdenštiny pokládati nelze. ,,Ds lors," dodává Comba, ,,il n'y

a pas lieu á faire deriver notre dialecte de celui dc Lyon."

Gieseler hledal poátek církevního jazyka Valdenských v Dau-

phine, než i tu dvody nestaí. Jestli tak se vci mají, co zbude

ze zvláštníbo dialektu, když od provengalštiny se nic neliší neb

jen nepatrn, když tyto zvláštnosti se vymykají pravidlm, když
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prvotní vlast tomuto domnlému zvláštnímu dialektu najíti se

nedá?i)

Odpadne-li podle toho, co eeno, jazyk jako dostatené a spo-

lehlivé kriterium, podle kterého by pvod valdenský se poznati

dal (aspo do nových v té píin objasnní), nezbude více než ob-

sah vcný neb svdectví zevnjší. Zevnjší svdectví

máme a sice zcela spolehlivé, že Petr Valdenský díve ješt, nežli se

s církví rozešel, si dal peložiti (on sám literátem nebyl) nkteré

kusy Písma sv. ode dvou knží, kteí potom k nmu se nepipojili.

Když ke konci století 12. hnutí Valdenské se objevilo v Metách,

peloženy na jazyk francouzský evangelia, epištoly sv. Pavla a

žaltá. Peklady tyto však od kommisa papežských spáleny.

Potom se již bhem stedního vku o pekladech, poízených od

Valdenských, samých neb vyšlých z iniciati\-y jejich, nedovídáme,

avšak jisto jest, že známost Písma byla u nich velmi rozšíena, po-

dobn, jako u našich Táborských, a sice v jazycích národních. Do-

vídáme se o sedláku, který ani ísti neumje, pece z pamti dovedl

odíkati tyicet evangelií nedlních atd. Mezi Valdenskými tedy

kolovalo Písmo sv. neb aspo mnohé ásti jeho v jazycích národ-

ních. Že takové peklad}^ podle píkladu, který již Petr dal, také

z kruh Valdenských \'y'cházely, jest vždy možné. Než práv nej-

novjší diskusse, kterou Codex Teplensis vzbudil, ukazuje,

že kriteria, podle kterých se dosud o nkterých pekladech tvrdilo,

že jsou valdenské, t. j. pro Valdenské neb od Valdenských sepsané,

jsou nedostatený, na p., že íilius hominis se pekládá ,,sun der

maid", ,,lo íilh de la vergena" a p. Nicmén shoda mezi Novým

1) Snad nové práce, které podle Comby od Foerstera oekávati lze,

nás lépe o tom o všem pouí. Dosavadní aspo nestaí. Ani znalcové, jako
Diez, si netroufali urité odpovdi, když mli srovnáním jazyka o dvou
textech téhož spisu uriti, kter\- jest starší neb mladší. Srv., co o tom
praví Zezschwitz, Die Katechismen, str. 181. Podotýkám, že K. Míiller

ve svém nejnovjším lánku jednou (Studien 1887, str. 583) mluví o,,domnlé
Valdenštin", než bez bližšího výkladu. Jest tu e o zásad, kterou se

Herzog ídil, ,,dass alles, was in der angeblichen Waldensersprache geschrie-

ben sei, auch waldensischen Ursprunges sein miisse." [^Ukázkou ohlášených
prací Foersterových jest jeho obšírná a dležitá úvaha o Montetov edici

La Nobla Lefon uveejnná v Góttinger Gelehrte Anzeigen 1888, 2, str. 753
až 803. Tam Foerster dokázal, že spisovná Valdenština XVI. stol., nebo
v starší dob nelze o ní mluviti, nemá nic spoleného s dialektem Lyonským,
nýbrž náleží k podeím východoprovenfalským, z nichž se vyvinula na
zpsob ei spisovné. Jiné práce o Valdenštin uvádí H. Bóhmer v Real-
enzyklopádie XX., 806.]
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zákonem Tepelským a mnohými románskými peklady Písma jest

vždy velmi pozoruhodná a tvoí základ hypothesy — (ne \áce) —

,

znjící, že shoda tato pedpokládá prostednictví Valdenských,^)

rozhodující však není. Neb kde j sou mezi románskými peklady ty,

které netoliko mezi Valdenskými kolovaly, ale jim také pvod svj

dkují? Ze nedostaují dvody, pro které se nkteré peklady,

zejména ve sbírkách Cambridgské, Dublinské, Ženevské, za val-

denské prohlašují, ukázal nejnovji K. Mller.2)

Plyne z toho všeho, co dosud eeno, že staí Valdenští (do

15. století) žádné literatury nemli? Nikterak, I tu se do\TLdáme

o Petru Valdenském, že si dal od týchž dvou knží udlati také

sbírku, složenou z výroku církevních spiso-
vatel; o podobných sbírkách mezi Valdenskými v jižním N-
mecku se dovídáme od spisovatele katolického z 13. století. Onen

druh nesamostatné literatury, o kterém svrchu e byla, jim tedy

neznámý nebyl, pochybnosti se týkají jen toho, zdali ty, které se

za valdenské pokládají, skuten jimi byly, zejména, zdali jim

1) S. Berger, professor Paížský (spisovatel cenného díla ,,La bible

fran9aise au moyen áge" 1884) úastnil se diskusse v Revue Historique 1886.

Od nho pochází ona hypothesa. Ze všech dvod, které vysloveny byly
pro valdenský pvod nmeckého pekladu v ruk. Tepelském, nejvážnjší
jest ten, kter^' na tomto míst se vykládá, kdežto jiné Jostes ve svém druhém
spisku vyvrátil. Berger dokazuje, že nmeckému pekladu sloužil za zákiad
text proven9alský a z toho mu plyne závrek: ,,Qui donc en Allemagne,
sinon un Vaudois, aurait pu avoir Tidée de traduire la bible du provencal,
quand le texte latin était dans toutes les mains! . .

." Miiller odpovídá:
,,Warum soli nur ein Waldenser auf diesen Gedanken haben kommen
kónnen?" Z toho, co eeno, patrno, že nmecká bible mie bvti pvodu
valdenského, i kdyby žádné románské bible valdenského pvodu nebylo.
S bezpeností by se záhada rozhodla, jakmile by se dokázalo, že nmecký
text není než peklad Valdenské bible (v pravém slova smvslu). Ale práv
tato jest problematická.

•) Comba, co se týe biblí valdenských, konstatuje, že v obsahu nikde
se ne\'yskytuie žádná stopa ruky ,,kacíské", odpovídá však, že nemli
tak odchylné dogmatiky, aby se zraiti musila v pekladu Písma. Všech pe-
klad, které za valdenské se prohlašují, Comba za n nepijímá, ba i o tch,
které sám za valdenské pokládá (str. 234), bezmála pichází k témuž mínní
jako nyní MúUer, vyslovuje j'> aspo jako možné, ale sám se k nmu pece
nepidává. Uznati ovšem teba, jestliže pi biblích za valdenské pokláda-
ných jich pvod z té strany zjištn není, pece se také tvrditi nedá, že by
mezi románskými nebylo žádných valdenského pvodu. Mller ke konci
svého lánku praví: ,,AbermaÍs drángt sich bei aller dieser Erorterung
die Empfindung auf, wie sehr wir in der Geschichte der deutschen Bibel-
iibersetzung und nicht minder in der Geschichte der mittelalterlichen
Vulgáta in den Anfángen stccken."
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svj pvod dkují. Vážnjší jest ovšem otázka, zdali staí Valden-

ští mli njakou saniostatnj ší literaturu ili nic.

Ze Valdenští vzdálení od sebe bytem udržovali mezi sebou

spojem písemní, o tom máme svdectví, co se týe zejména lom-

bardských a nmeckých. Práv v posledních letech — a jsou to

zárove velmi dležité prameny, pochodící ze stedu Valdenských

samých — vyneseny na svtlo listy dané od onch tmto, jeden

z první polovice 13., druhý z druhé polovice 14. století (1368), oba

v jazyku latinském. První vydal Preger (v Beitráge), druhého

užil Múller, ale ješt nevydal. (Comba, str. 247 si., pináší jeho

parafrasi, jak se zdá, velice volnou.) V tomto se dovídáme o spise,

z jehož obsahu se také leccos uvádí, který se tu nazývá ,,L i b e r

j u s t o r u m" a nebyl, jak se zdá, než nejstarší historický spis

o Valdenských, vyšlý z kruh jich samých. (V jakém jazyku?)

O theologické literatue tu však nic uritého neslyšíme, ba list z r.

1368 svdil by spíše, že jí v druhé polovici 14. století mezi lombard-

skými Valdenskými nebylo. Neb proti \ýtkám protivník, že jsou

nevzdlaní, pisatelé hájí se ne snad poukázáním na njakou litera-

turu, kterou by mli, nýbrž píkladem apoštol, kteí byli prostí

rybái a pece povoláni hlásat evangelium.

Než list z r. 1368, který vyšel od lombardských, není proto také

hned svdectvím o Valdenských francouzských. Tmto, i kdyby

mli pijíti zcela neb ásten o peklady a imitace, pipisuje se

vždy literatura samostatnjší, poetická i prosaická, pochodící

z doby, než by byl v literatue Valdenské vliv husitský se objevil.

Za nejcennjší kus této poetické literatury platí didaktická

báse ,,La Nobla Leyczo n", ítající bezmála 500 veršv

a poínající se takto:

,,0 frayres, entende una nobla leyczon . .
." Hned potom ná-

sleduje napomenutí: ,,bdte a modlete se, konejte dobré skutky!

Neb nikdo neví, kdy smrt mu nastane a konec svta se blíží a tím

poslední soud ..."

Kritika se dosud básnte, aby j í Valdenským popela, nedotkla.

V obsahu nic závadného se nenachází, ano obsah vydává svdectví

urité o pvodu básn, zvlášt verš, kde se praví :i)

^) Podobn jako Montet pro pohodlí tenáovo cituji francouzský
peklad.
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Qui ne veuille maudire, ni jurer, ni mentir

Ni commetre adultre, ni occire, ni prendre á autrui,

Ni se venger de ses ennemis,

lis disent qu'il est Vaudois et digne étre puni . .

Zde tedy teme i jméno Valdenských i dovídáme se o nkte-

rých zvláštnostech jich uení, zejména co se písahy týe.

Z které doby pochází ,,La Nobla Leyczon"? Dle Legera z r.

1100 podle verš, které otiskl takto:

Benha mil e cent an compli entierment,

Que fo scripta lora que sen al derier temp —
a peložil:

II y a mile et cent ans accomplis tout a fait,

Que fut écrite Theure qu'estions s derniers tems.

Tím zárove podán dkaz, že Valdenští jsou starší Petra! . .
•

Novjší badatelé (Gieseler, Herzog v latinském spise) poítali

od Apokalypse neb od 1. epišt. sv. Jana, tedy od konce 1. století,

ímž datum sepsání básn pošinuto k r. 1200, tedy do poátku sekty

Valdenské, ale pece ne ped zakladatele jejího. Proti tomu se

ozval Dieckhoff, nepopíraje sice valdenského pvodu básn, ale

nemoha ji srovnat s tím, jak on na poátky tohoto hnutí pohlížel.

Záhadu, která tím povstala, ešil Dieckhoff tím, že dotyné verše

pokládal za interpolované, ímž pravdu sice neuhodl úpln, ale pece

pibližn. Verše citované teme ve všech rukopisech a sice v ruko-

pisech Ženevském (z konce 15.) a Dublinském (ze 16. století) tak

jak u Legera: mil e cent . . . Než v jednom z Cambridgeských ruko-

pis, který se klade do první ,,ásti" 15. století, bylo prvotn na-

psáno; mil e 4 cent ans . . . Rasurou vzniklo: mil e . . . cent . . .,

avšak co vyradováno, dosud zstává patrno! V jiném Cambridge-

ském rukopise konen (z prostedka 15. století), ve kterém se

nachází zaátek básn, a sice psaný v nepetržitých ádcích, tedy

bez rozdlení na verše, tak že snadno pozornosti ujíti mohl, teme
bez rasury: ben ha mil e CCCC ans compli entierament.

Sotva pochybovati lze, že pramenem rasury jest pia fraus.

Na omluvu toho, jenž rasuru provedl, mohou ovšem sloužiti ruko-

pisy Ženevský z konce 15. a Dublinský ze 16. století, ped kterými

však pednost sluší dáti obma rukopism starším.^)

^) Comba, akoliv uvádí mínni Foersterovo, že, dle jazyka soud,
, .Nobla Leyczon" nemže býti starší 14. století, by vždy rád pikl básni
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Datum básn, kdy složena — neb to jist básník chtl v onch
verších naznaiti — tím zcela urit ješt dáno není. Poítáme-li

od narození Kristova, obdržíme práv rok 1400, poítáme-li však

od Zjevení neb od epištoly sv. Jana, dostaneme se do druhé polovice

1 5. století, což se stáím rukopis Cambridgeských se nesrovnává.

Bud tedy stáí toto nebylo zcela správn ureno, neb teba se vrátiti

k staršímu potu od narození Pan.^)

Otázka, kdy složena byla ,,Nobla Leyczon", má v djinách

literatury Valdenské zvláštní význam. Dieckhoff, který o rukopi-

sech Cambridgeských pozdji zase na svtlo vynesených nevdl,
totiž ke konci své knihy (str. 338) vyslovil pochybnosti, neteba-li

pi této nejznamenitjší didaktické básni valdenské pedpokládati

eskobratrský originál neb vzor. Než dvody j eho nej sou dostatené

a vzor takový se v literatue eskobratrské nenašel. Novjší badání

Valdenských neodporují tomu, že taková báse mohla složena

býti od nich díve ješt, než vliv eský vbec (netoliko bratrský)

nastal, akolivk obou Cambridgeských rukopis, tak jak jej svorn
urují všichni, kdo tyto rukopisy vidli, by vliv eský pipouštl,

leda že by starší rukopis Cambridgeský byl hned ze samého poátku

1 5. století. Z obou možných \'ý'klad záhadných verš lze tedy vždy

pednost dáti tomu, podle kterého báse se ohlašuje sama jako

složena kolem r. 1400.

,,La Nobla Leyczon" není než pední kus celé skupiny sedmi

básni, které mezi sebou (mimo jednu neb dv) a s ,,Nobla Leyczon"

je\a etné známky píbuzenst\a v obsahu i ve form, tak že je lze

starší datum (13. století). V rukopisech Cambridgeských by byl tedy
písa a ne spisovatel datoval podle svého asu. Dostateného vydání básn
s užitím všech rukopis dosud není. Montet je pipravuje. [Vyšlo r. 1888
s názvem La nobla Lefon. Texte originál . . . publié par Éd. Montet; srov.

GoUv referát v Athenaeu V. 1888, str. 114. Tu se praví: ,,V obšírném
úvod pojednává M. také o dob, kdy N. L. byla složena, a sice takovým
zpsobem, že otázku lze pokládati za vyízenu: N. L. byla sepsána v 15. sto-

letí". Naproti tomu W. Foerster v Gottinger Anzeigen 1888, zjistiv, ,,dass

die handschriftliche tj berlieferung die Žahl 1 100 . . . unter allen Umstánden
sichert und . . . die Metrik des Gedichtes nur diese Žahl . . . und unter
keinen Umstánden 1400 zulásst," dokazoval, že Nobla Leyczon nemohla
vzniknouti teprve v prvé polovin stol. XV., nýbrž aspo o sto let díve.]

1) Potu od narození Pán dává pednost Dieckhoff. Že s plnou bez-

peností na bžná udání o vku rukopisu spoléhati nelze, patrno z následu-
jícího. Jeden z Cambridgeských rkp. Montet klade s jinými do 2. polovice
15. století, než v dodatcích a opravách na poslední stránce jeho knihy se

dovídáme, že pi jednom traktátu v nm obsaženém te se letopoet 1530.
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pokládati, abych tak ekl, za plody téže školy. Avšak v žádné se

valdenský pvod tak výrazn neohlašuje jako v ,,Nobla Leyczon",

žádná podle obsahu svého nás nepouuje, kdy složena byla. Co

se týe jazyka, nebyly ješté dostaten prozkoumány, aby podle

tohoto kriteria jich vk uriti se mohl, abychom poznali, zdali

pochodí všecky z téže doby nebo z dob rzných. Podle Monteta se

ve všech básních tchto jeví vliv francouzský (i v ,,Nobla Leyczon"),

/yskytují se slova francouzská (na pr. jamais, trop), což by dle nho
svdilo o pvodu pomrn pozdjším, t. ne ped koncem 14. sto-

letí . . . Než to vše, a zasluhuje povšimnutí, nestaí a musíme vy-

kati, až filologové nám více povdí .i)

Do doby starší vlivu husitského kladou Montet i Comba také

nkteré spisy prosaické, s tím rozdílem, že onen je pikazuje 15.

století, tento pipouští také pvod starší, jakož se vbec i jinae

asto rozcházejí. Ostatek tu nejde o spisy ani potem etné, ani

obsahem zvlášt dležité. Pro další badání by byly žádoucí revise

rukopis^) a zvlášt nové kritické edice veškeré látky.

K. Mllerovi (Die Waldenser atd.) odpovdl V. Preger. Nový
jeho spis ,,Ueber das Verháltnis der Taboriten zu den Waldensern

des 14. Jahrhunderts" (v Mnichov 1887; 111 str. 4". Otisk z Po-

jednání bav. akademie) obsahuje mimo to, co nadpisem naznaeno,

polemiku proti Mllerovi. Nehled k rozdílu, který i nyní zstává
a o jehož povaze jsme se již vyslovili, Mtiller i Preger, když k obma
spism Pregerovým pihlížíme, staršímu (Beitráge) i nejnovjšímu,

svoje vypravování o vzniku Valdenských, své vypsání jich uení
do 15. století, založili hlavn na pramenech katolických, pibírajíce

1) Vliv frantiny by se dal vysvtliti též francouzskými vzory, kterých
však, pokud mi známo, nikdo nenašel. Zevnjší svdectví o veršované litera-

tue Valdenské máme a sice již z 13. století ve spise Davida z Augšpurka,
vydaném od Pregera (1878), kde teme: ,,Finxerunt (t. j. uitelé Valdenští)
etiam quosdam rithmos, quos vocant triginta gradus s. Augustini, in quibus
docent quasi virtutes sectari et vicia detestari et callide inserunt ibi ritus

suos et hereses, ut melius alliciant ad eas discendas et forcius inculcent ea
memoriter, sicut noslayco symbolm, orationem dominicam, et alia pulchra
huiusmodi causa confixerunt carmina. ,, Pulchra carmina" by se hodilo
na básn toho rázu, jako ,,Nobla Leyczon", ale podle souvislosti (huiusmodi
causa) spíše teba si pedstavovati velmi prosté veršíky, složené pro snad-
njší pamatování.

2) Co uveejnil v té píin Maver ,,Waldensia" (ve Zprávách Mni-
chovské akademie 1880), nestaí. [ást práce té vykonal W. Foerster
a uložil výsledky její v citované úvaze z r. 1888; alek uskutenní pubUkací
tam ohlášených se nedostal.]

18
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k nim jen ty ješt, které nepochybn z kruhu Valdenských samých

vyšly, jako listy z první polovice 13. století. Od obou se v té vci

ani Comba podstatn nedlí. Pihlížejíce k jich spism, než vedle

toho vždy také k pramenm samým, pokusme se o to, abychom

tenái v hlavních rysech, nezabíhajíce nikde do podrobnosti, tento

obraz, výsledek to posledních prací o tomto pedmte, ukázali.^)

II.

Mluvíce o reformaci, míváme na mysli obyejn reformaci

protestantskou; reformátory jsou nám Luther, Calvin a j. Než

také ve stedovku lze mluviti o reformaci.
Kdykoli se dostavilo mínní, že náboženský život jest v úpadku,

následovaly též snahy zjednati nápravu. Když skutenost neod-

povídala ideálu, našli se, kdo aspo pro sebe ideál uskuteniti se

snažili. Odíkajíce se svta, s kterým spokojeni nebyli, žili mimo

svt. Nejstarší eremité kesanští vyobcovali se z nho sami a odešli

na pouš ; a to práv v té dob, kdy pohanství a pohanský stát ped
vítzným kesanstvím skládaly malomocnou zbra. Než pouš ty,

kdo utíkali ze svta, svedla dohromady; povstaly kolonie poustev-

nické. Pi tom však nezstalo. Z passivního odíkání se vznikly

snahy aktivní: psobiti na tento svt ;
poznalo se, že i v tomto svt

lze žíti ideálu a pi tom pece také starati se o onen, aby se stal

lepším. Tak vznikly ády a kláštery. V nich — a to platí zvlášt

o západním kesanstvu — oba momenty, passivní a aktivní, asem
bývají v ro\'Tiováze. Kdykoli se rovnováha porušila tím. že styk

se svtem pinášel nákazu života svtského, nastávala poteba

1) Mimo uvedené vyšly v posledních letech o Valdenských ješt jiné

spisy, z nichž nkteré mi do rukou nepišly a jiné proto se nevypoítávají,
že nemají žádné ceny. Cenná jest kniha, kterou r. 1884 ve Florencii vydal
Felice Tocco (L'eresia nel medio evo), v níž jedna hlava (str. 134—206)

jedná o Valdenských. O pramenech již dávno známých i novji pi-
bylých nejlépe pouuje K. Miiller (Die Waldenser). Mezi tmito dležité
místo zaujímá Practicainquisitionis hereticae pravitatis, sepsaná, nebo lépe

eeno, skompilovaná kolem r. 1320 od Bernarda Guidonis, kterou r. 1886
vydal C. Douais (v Paíži, 370 str. 4°). V následujícím pomíjím mlením
nkteré vci, které dle mého mínní ani nejnovjšími spisy dostaten ob-
jasnny nejsou, pokud vypravování o nich zmínky nevyžaduje. S druhé
strany se v této hlav neobmezuji na pouhý referát. [Srov. nyní dkladný
lánek H. Bóhmera o Valdenských v Herzog-Hauckov Realenzyklopádie
XX., 3. vyd. z. r. 1908, str. 799—840, s podrobnými datv bibliografickými
do r. 1906]
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zjednati reformu, zreíormovati rády staré. Anebo zakládány vedle

starých ády a ehole nové.^)

Každý mnich není knzem a i kláštery mly své knží a z e-
holník doplováno knžstvo svtské. Kdykoli se obje\'il úpadek

náboženského života, urážel nejvíce tam, kde odporoval bud zvlášt-

ním závazkm, které pedpisovala ehole tm, kdo ji pijímali, bud
zvláštním povinnostem, které ukládal stav knžský tm, kdo to-

muto nejvyššímu stavu života kesanského se byli vnovali. Úpa-

dek eholí a knžstva svtského se jevil již jen jako píina, pokles-

lost lidu jako následek. Snahy reformátorské objevily se obyejn
nejprve v klášteích, ale nezstaly na n obmezeny. Z luny a

z klášter, které se zreformovaly podle píkladu, j enž odtud vyšel,

pešly vil. století také v klérus svtský, ne bez odporu, který se

objevil v nm samém. V tom smyslu jest papež eho VII. refor-

mátorem, že odpor tento zlomil. Klérus svtský nezanikl v eholi,

než musil se do jisté míry pizpsobiti a petvoiti. Klérus svtský

ml se státi neodvislým od svta ; neml se doplovati tmi, kdo

si zjednali a asto koupili píze mocných tohoto svta; horlení

proti simonii, starší ehoe, pipravilo pdu jeho zákazu investi-

tury
;
písným zachováváním coelibátu mlo knžstvo se odpoutati

od svta, aby se tím vydatnji vnovalo svému povolání a církvi,

té církvi, jež se domáhala vlády nad svtem, nad státem, nad tím,

na kterého pešly tradice státu antického a íše ímské, nad
císaem.

Reforma se stala prostedkem, nezstala cílem. Nové kláštery

a nové ády písnjších eholí, které se k starším pidružovaly,

církev vládnoucí a vítzící dovedla si pipoutati ke své služb.

Avšak v 2. polovici XII, století, v dob, kdy císa Fridrich Barba-

rossa musil vzdáti se nadje na vítzství ve sporu s Alexandrem III.,

dostavilo se poznání, že pes vítzství církve, že i pi množství

ád a klášter, pi etném kléru sekulárním náboženský život lidu

kesanského je pece zase v úpadku. A z poznání toho vzešly nové

1) ,,Der rómische Katholicismus zeigt uns in seiner Entwicklung eine
fortgesetzte Kette \ on lebendigen Reformen und jede dieser Reformen ist

bedingt durch eine neue Stufe der Entwickelune des Monchthums" —
praví protestantský spisovatel, Ad. Harnack (DasMonchthum. seine Ideále
und seine Geschichte. Ein kritisch-historischer Vortrag. Giessen 1881;
str. 27). Srv. též obšírné pojednání C. Hoeflera ,,Die romanisch- Welt und
ihr Verháltnis zu den Reíormideen desMittelalters" (ve Zprávách Vídeské
akademie z r. 1878).

18*
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snahy po reform. Objevily se tentokráte ne tak mezi knžstvem

a reholnictvem, jako mezi laiky. Církev se nerozhodla hned. To ne-

mohla neschvalovati, že nkdo, když ho ády, které byly, nelákaly,

zvolil i mimo klášter život odíkající se svta podobným zpsobem
jako ehole ukládaly ; ale k emu by mly ehole, jež se osvdily,

podrobiti se nové reform? A laik, a se stará jen o sebe; starost

o jiné necha penechá církvi a jejímu kléru . . . Než po njakém
ase církev rozhodla se jinae. Proudu reformátorskému upravena

nová eišt, aby nezaplavil krajinu. K starým ádm s dovolením

jejím pistoupily nové, ád kazatelský sv. Dominika, ád mnich
žebravých sv. Františka .i) Než onen poátený odpor vzbudil

vedle staršího kacíství, pi kterém odíkání svta plynulo z dualisti-

ckého názoru svta, vedle polokesanského kacíství Kathar^)

sektu novou, jež zstala ideálu kesanské reformy, který v stedo-

vku platil, vrnou, která, i když ji církev v^^vrhla ze svého stedu,

sama se od ní neodvrátila úpln. Pvodce sekty, Petr Valdenský,

a zakladatel ehole, sv. František z Assisi, jsou, onen starší,

tento mladší podle doby, kdy se svými snahami reformátor-

skými vystoupili, duševními blíženci. Oba jdou podobnou cestou,

až k tomu místu, kde onen se potkal s odporem církevní autority,

která pozdji — a sice nejspíše pouena smutnou zkušeností, jaký

následek ml odpor její,— se postarala o to, aby hnutí vyšlé z Assisi

si uložilo pevné formy osvdeného organismu ádového. Nedvra,
s kterou se ono reformátorské hnutí, jevící se jak v Petrovi tak ve

1) ,,Die Armén von Lyon wurden durch noch Aermere úberwunden."
Hófler (str. 42). Srv. Palacký III., 1, str. 14.

2) asto pojednávalo se již o otázce, v jakém jsou pomru Valdenští

ke Katharm a zdali od nich nco pijali. Nebudu registrovati rozliná rní-

není v té píin vyslovená, obmezuji se jen na to, které nejnovji pednáší
K. Muller (str. 136—138). Podle nho Petrovi Valdenskému odtud nepišel

popud žádný, ale potom prý leccos Valdenští od Kathar pijali, zvlášt
jejich vtev italská. Muller vytýká mnohé vci, které byly obma sektám
spolené, a dodává: ,,Merkt man auf diese Parallelen, so wird man kaum
umhin konnen, irgendwelche Zusammenhánge zwischen der álteren Sekte

der Katharer und derjenigen der Waldenser anzunehmen." Dále podotýká,
že s obma sektama se setkáváme v týchž krajinách, zvlášt v jižní Francii

a Lombardii. Nicmén otázku za vyízenou nepokládám. Nejedná vc
mohla pijíti Valdenským také odjinud, na p. odpor proti písaze snad
od Humiliátv, jest-li pravda, že tito hned od poátku písahy se zdržovali

(Preger, Beitráge 33; Muller 59'i. [V citovaném lánku o Valdenských
z r. 1908 H. Bohmer pidává se celkem k názoru Miillerovu: Valdenští ne-

vznikli z Kathar. ale leccos od nich pijali již za života svého zakladatele:

ješt více uila se od nich vtev Lombardská po svém odtržení od fran-

couzských Valdenských.]
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Františkovi, potkávalo se strany církve, nebyla ostatek neopráv-

nna. Když nový rád po rychlém a niohutnéni rozkvtu poáte-

ném záhy se odchýlil od ideálu, který na mysli ml jeho zakladatel,

tak že se v ádu samém ohlásila poteba i snaha po reform, i lépe

po návratu k poátkm, vznikl konflikt ne sice s ádem celým, ale

s jednou ástí jeho (Spirituály), která v posledním velkém stedo-

vkém sporu státu a církve, kurie a císae —jest to Ludvík píjniím

Bavor— pidružila se k císai j ako spoj enec. Církev pemohla i tuto

krisi, potlaila i sektu Valdenskou, a ne úpln, pomocí své inkvisice

ve XIV. století, tak že se jí nebezpenou státi nemohla, avšak církev

nemohla zabrániti, aby se záhy zase neozvalo na novo volání po

reform, ze kterého vzešlo také hnutí husitské na naší domácí pd.

Petr Waldez byl bohatý mšan Lyonský ; bohatství

získal obchodem. Že se od svého stavu a povolání odvrátil, vysvt-

tluje se náladou asu, ve kterém žil. Nevíme, psobila-li již tato

nálada na nho, anebo byl-li puzen pouhou jakousi zvdavostí,

když si od dvou knží — již se o tom svrchu zmínka stala — dal

za peníze peložiti nkteré ásti Písma sv. a sebrati sentence spi-

sovatel církevních. Nahodilou pohnutkou mu pak byla náhlá

smrt pítelova, jež vnm vzbudila báze o vlastní spasení. Od tka-

vého zpváka slj^el legendu o sv. Alexiovi, ímanu, jenž odekl

se všeho, otce a matky i mladé manželky v den svatební a vrátil

se pozdji jako žebrák, aby zemíel na prahu domu otcovského,

teprve v hodinu smrti od svých iX)znaný.i) Takový život a taková

smrt zaruovaly pece spasení! V tom potvrzen byl Petr od ue-

ného theologa, jenž mu pipomenul, že nejjistjší cesta obsažena

jest v slovech Spasitelových (u sv. Mat. 19): „Chceš-li dokonalým

býti, jdi a prodej statek svj a rozdej chudým . .
." Petr ponechal

své žen dm i pole, pojistil budoucnost obou dcerušek, které dány

od nho na vychování do kláštera, své peníze však uril k rozdání

chudým. Nejprve— byly práv nastaly drahota a hlad— delší dobu

v urité dni krmil chudé; než zásoba jeho tím se nedosti rychle

tratila. Jednoho dne Petr rozhazoval peníze plnýma rukama na

ulici, neb ,,nikdo nemže dvma pánm sloužiti", tm, kdo jej za

1) Viz G. Paris, La Vie de S. Alexis. (Paris 1872), též E. Stengel, La

cancun de saint Alexis etc. (Marburg 1882, 8», 259 str.) Báse jest starší

Petra Valdenského a nejspíše táž, kterou od zpváka slyšel. Srv. Comba
str. 30.
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blázna prohlašovali, vykládaje, že se tak pomstil nepíteli (ma-

monu), jenž si ho byl podmanil.

Poátky Petrovy jsou nám známy i s tako\'ými podrobnostmi,

jak tuto vypravováno. Není v nich nic zvláštního. Na sta jiných

se zbavilo svých statk dobrovoln, vdouce z evangelia, že ,,bohatý

nesnadno vejde do královst\á nebeského". Tou cestou dostali se

jiní obyejn do kláštera. Petr— a v tom se, tuším, prozrazuj e j eho

osobní povaha — setrval ve svt. Avšak naše prameny nám dále

již tak podrobného vypravování nedovolují. Jen tolik víme, že Petr

nezstal sám, že pidružili se k nmu j iní , které získal pro týž chudý

život, jejž sám byl zvolil, mužové i ženy. Než Petr a spoleníci

jeho nemínili život tráviti v klidném pemítání, ani živiti se z almu-

žen od jiných neb prací runí za denní mzdu ; chudý život — podle

slov evangelia sice sám sebou záslužný — ml jim pece býti jen

prostedkem a odpoutati je od svta jen potud, aby se mohli zcela

vnovati duševní služb j iných . Petr a j eho spoleníci j ali se kázati,

napomínajíce lid k pokání, v Lyon i v okolí, na ulicích, v domech,

ale i v kostelích. Vzorem jim byli apoštolé, jak je vysílal do svta

Kristus, bez zlata a stíbra, bez mošny a dvou sukní ... Iv tchto

zevnjších vcech se jim chtli vyrovnati a proto nosili devné
sandály. Jako onen zpvák, z jehož úst byl Petr uslyšel legendu

o sv. Alexiovi, zvolili život tkavý. Tam, kde je pijali, užili krát-

kého pohostinství; hoden zajisté (podle slov evangelia) dlník

pokrmu svého. Dosud, jak již naznaeno, šel Petr Valdenský touž

cestou, jako pozdji František z Assisi . . . Kdyby se byl potkal

s touže podporou u nejvyšší autority církevní, jako pozdji Franti-

šek, snad již on by se byl stal zakladatelem nové ehole mnich
žebravých. Neža o Petru mnohemmén víme, nežli potom o svtci,

tolik pece poznáváme, že byli povahy nepodobné. František, po-

tkav se s odporem, byl by bezpochyby pokorn šíji sklonil. Petr,

když arcibiskup Lyonský jemu kázání, k nmuž ho nebyl povolal,

zapovdl, když jeho i spoleníky í Lyona vypudil, — a kam se

mly podíti ád a lad, kdyby každý kázati sml! — odvolal se

k papeži. R. 1179 (jest to první a vlastn jediné zcela bezpené

ciatum) dostavil se sám i s jinými do íma, kde práv zasedalo

koncilium lateránské. Papež — byl to Alexander III. — pijal

píchozí laskav (Petra i obejmul) ; dobrovolnou chudobu i on schva-

loval; ale kázání bez vyšší autorisace mlo pestati, aspo dotud,
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pokud by se jim jí nedostalo. A když se nedostalo, Petr se svými

rozhodli se, že ,,teba Boha poslouchati více než lidí". R. 1184

mimo jiné kacíe klatba církevní \-yhlášena také proti ,,chudým
Lyonským". Spor Petra s autoritou církevní týká se toho, co tvoí

obsah prvního artikule Pražského: svobodného kázání slova božího.

Než dobhlo století XII., nacházíme Valdenské mimo Francii

také v Aragonii a v horní Itálii. Zdali již v té dob také v stední

Evrop, zejména v jižním Nmecku, Valdenští se vyskytli, nevíme.

S bezpeností setkáváme se s ,,nmeckými Valdenskými" v 1. po-

lovici XIII. století, po smrti Petrov, což nevyluuje poátek starší.

O Petru samém však velmi málo se do\-ídáme. Vlastn lze nám
z života jeho jen zlomky" \^pravovati. Po r. 1179 již žádného

uritého data nemáme. R. 1218 nebylo ho mezi ži\ými.

Toho roku v Bergamu se sešli Valdenští lombard-
ští a francouzští, ab}' se pokusili o vyrovnání spor, které

mezi nimi již za živoybtí Petrova byly vznikly a za kterých se lom-

bardští s Petrem byli rozešli. O tomto j ednání potom zprávu uinili

Lombardští svým spolubratím ,,za Alpami" a jich list vrhá aspo
njaké svtlo také na postavu Petrovu. Ješt po smrti stál mezi

,,Bratími italskými" a Valdenskými v užším slova smyslu, tak že

se sjednotiti nemohli. Když totiž tito žádali od onch, aby uznali,

že Valdez jest v nebesích (in paradiso), nechtli Vlachové více pipu-

stiti, než že mže býti spasen, a-li pro své vin}'' pokání uinil ped
smrtí svou. A to „ultramontanm", t. j. Francouzm, nestailo.

Než to nebylo jediné, co dlilo ob strany. Když vše uvážíme, co

z listu^) i odjinud v té píin se do \adáme, jeví se nám „Bratí

italští" i ,,chudí lombardští" proti Valdenským v užším slova

smyslu neb ,,chudým Lyonským" stranou radikálnjší. Toto zvláštní

postavení italských Bratí v-ysvtluje se tím, že Petr není jich p-
vodcem tou mrou a v tom smyslu jako francouzských, Petr byl

v Itálii našel lidi duševn sob píbuzné, s kterými se nejprve spojil,

potom však zase rozešel. V tom smyslu byli by tedy italští ,,Valden-

ští" — Ize-li o nich toho výrazu užíti-) — pece starší Petra . . .

1) Obtíže, které se vyskytují pi výkladu listu, Pregerem a MiiHerem,
kteí mezi sebou se ve všem neshodují, úpln odstranny nejsou. K textu
ponejprv vydanému od Pregera (Beitráge) Miiller pináší nkteré opravy
podle rukopis od nho revidovaných.

*) V list Lombardští sebe nazývají Italici, Francouzové jim šlovou
ultramontani, Valdesii socii.
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Jaký to jiný faktor vedle Petra pi vzniku lombardských chudých

by byl psobil, o to se mínní ponkud rozcházejí. Zmíním se jen

o Pregerovi a Miillerovi. Rozdíl mezi obma jest ten, že Preger

poítá vedle Petra s dvma ješt faktory, z nichž jeden by byli

Arnoldisté, po Arnoldu z Brescie tak zvaní. Avšak jest otázka,

zdali Arnold vbec založil nebo dal podnt k povstání njaké sekty.

V tom se však oba jmenovaní spisovatelé srovnávají, že Lombardští

vzešli z Humiliát. Tak se nazývala v horní Itálii náboženská spo-

lenost podobného rázu jako Lyonská a nejspíše stejnou dobou s ní

vzniklá, která nejspíše podobným zpsobem a v téže dob s církví

do sporu se dostala. Lze za to míti, že Petr — a o tom nikde žád-

ného svdectví není — z íma do horní Itálie se odebral a tu Hu-

miliáty pro sebe získal. Avšak jen nkterou ást jich. Ostatní vy-

kali, a to, co byl odepel Alexandr, pozdji povolil Innocenc III.

(1201). Tak vznikly z Humiliátv i ád církví uznaný, který do

16. století potrval, i italská vtev Valdenských i lombardští chudí.

Pokud mezi tmito a jich bratími ,,ultramontáními" spory ne-

vznikly, Petr stál v ele celku, až se mu pátelé, jichž v Itálii byl

nabyl, z poslušenství vymkli. Jak záhy se to stalo, nevíme. Musíme

se vbec obmeziti na to, co z onoho listu jasn vysvítá. A tu lze

urit poznati aspo jednu vc, která Lombardské a Petra rozdlila.

Zvláštností Humiliát bylo, že se spojovali k spolené práci

(zvlášt hotovení suken) . Tato, abych tak ekl, socialistická písada,

kterou podrželi i po spojení s Petrem, nebyla jemu po chuti. Nevíme

pro, ale snad lze se domýšleti, že nechtl, aby ti, kdo se mli apo-

štolskému životu vnovati, zamstnávali se ízením vcí ekonomi-

ckých. Ne že by byl Petr práci samu zavrhoval (a ji pi tch, kdo

šli za ním, vylouil): spor se bezpochyby prvotn týkal toho, mají-li

ti, kdo apoštolský život v Lombardii podle píkladu Petrova si

\yvolili, i budoucn, jako dosud, podržeti také místo v ekonomické

organisaci svých pátel a sami s nimi také runí práci vykonávati.

Potkav se, jak se zdá, s odporem, Petr nejspíše šel dále: spolená

práce mezi Lombardskými mla pestati a tak, co dalo podnt
k sporu, býti odstranno. Bud jak bud, v list teme, že Petr za

výminku smíru mezi sebou a Lombardskými položil, aby svou eko-

nomickou organisaci, založenou na spolené runí práci, zrušili.^)

^) Petrovi se klade do úst výrok: „quod, cum de omnibus aliis esset

pax et concordia inter eum et fratres ytalicos, nisi separarentur laborancium
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K smíru za živobytí Petrova nedošlo. Ano spor se rozšíil,

když Lombardští, oddlivše se od nho, zvolili si vlastní pedsta-
venstvo, skládající se podle "apoštolského ísla z 12 muž, z nichž

jeden, jak se zdá, držel pr\-ní místo^): r. 1218 byl to Otto de Ra-
mazello. Zvolení mli ve svém úad potrvati po as svého života.

S tím se Petr nesro\Tiával. Ped svou srnrtí ustanovil, aby na rnísto

jeho nevstoupil nikdo. Náboženská spolenost od nho založená

mla budoucn ízena býti dvma vždy narok ustanovenými ,,rek-

tory". Francouzští Valdenští se podle jeho vle zachovali a r. 1218
rektorové t. . byli Petrus de Belana a Berengarius de Aqua\nva.

Když po srnrti Petrov poalo se vyjednávati o smír, dohodly
se ob strany hned naped, než ješt ke schzi v Bergam pišlo,

tím zpsobem, že, a konené rozhodnutí až k této schzi odkázáno,

každá vtev svou organisaci podrží, Francouzové stídav ,,rekto-

ry", Lombardové doživotní pedstavené. Tak \ykládají list Preger

i Muller, a výklad není zcela uspokojivý. Také co se týe ,,sbor
pracujících", pedbžné jednání a potom poradv v Bergam pí-
zniv se skonily. Lombardští mh svou zvláštní instituci podržeti,

kdyby jen pi ní odstranili, co Francouzm vadilo. Nejspíše (vý-

slovn v list to eeno není) nemxli se mezi Lombardskými ti, kdo
apoštolský život vedh, ízení vcí ekonomických dále úastniti,

ale sbory samy mohly potrvati.

Po dobrém poátku následoval špatný konec. Když r. 1218

v máji ob strany, každá zastoupena šesti leny, v Bergam se sešiv,

objevily se ješt jiné difference, z nichž nkteré se odstraniti daly,

jiné však nevyrovnanými zstaly. Mimo to, co již eeno bylo

o Petrovi ,,v nebesích", strany se nedohodly v uení o sváto-
sti oltání. K transsubstanciaci se sice piznávaly ob, i v tom
byla shoda, že k tomu, aby svátost se stala, nestaí prostý laik (ne-

ku-li žena), nýbrž že k tomu potebí knze a že promny podstat

nezpsobuje knz ze své moci, nýbrž ten, kdo jest Bh i lovk,
totiž Kristus. Než co stává se, kd3-ž knz jest ,,n e h o d n ý"?

Mravní povaha nebude na závadu, odpovídali Francouzové, když
knz ze své moci podstat nemní. Bh jeho slov neslyší, znl výrok

Congregaciones. que tunc temporis erant in Ytalia, ita ut unus cum alio
non maneret, pacem cum eo habere non possent."

^) Zdali to bylo ješt za Petrova živobytí, ntní jisto, než velmi po-
dobno.
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druhé strany, po slovech knze nehodného se podstaty nemní

;

když takový sám pijímá, pijímá toliko chléb a víno. Jen tolik

pipustiti chtli Lombardští, že pi vícím, jenž by pistoupil hodn
a dstojn k stolu Pán, Bh tento nedostatek na stran knze
nahraditi mže, spin ,,touhu" (desiderium) pijímajícího, i když

pijímá z rukou knze nehodného. Než knz takový nemá pi tom
žádné zásluhy, žádného úastenství. Tento rozdíl, jakož i onen, jenž

se památky Petra Valdenského týkal, se vyrovnati nedal. Rok
Bergamský skonil se bez smíení úplného, které se po dobrém
poátku oekávati dalo.

Rozdíl pi uení o svátosti oltání má do sebe ješt jinou a to

vážnjší stránku.^) Knzem rozumli Francouzové knze církev-

ního svcení (sacerdos ab ecclesia Romana ordinatus) ; ádné svcení

jest jim tedy podmínkou nezbytnou, vedle kterého mravní kvalita

vedlejší se stává. Proti tomu Lombardským ,,minister" — toho

výrazu užívají — jest ten, kdo zízen byl podle ádu knžství Kri-

stova (ministrm dicimus in Christi sacerdotii ordine ordinatum),

k emuž však ješt pistoupiti musí dstojnost jeho osobní. Tyto

difference mezi obojí stranou úpln objevily se teprve pi schzi

Bergamské; prvotn takového rozdílu nebylo. Lombardští — to

vysvítá z jich listu — dospli však k svému zvláštnímu uení od

té doby, co se od Petra oddlili. R. 1218 mli již své zvláštní
knžstvo na církevním nezávislé. 2) Jakým zpsobem si pi
zaízení jeho vedli, o tom nemáme zpráv. Než jisto jest, že takový

krok pedpokládá jiný pomr k církvi, než v jakém byli francouzští

Valdenští r. 1218. Lombardští, vycházejíce odtud, že církev od

dob Sylvestrových jest zkažena, a pokládajíce knze církevního za

knze jen podle jména, kterému chybí moc úední i pi jinae dob-

rých vlastnostech ,3) i v té píin se jeví jako strana radikálnjší.

1) List se v té píin doplruje jinými prameny.
-) V list to sice pímo eeno není, ale vysvítá z nho s velkou pravd-

podobností.
^) Jisto jest, že mínní o zkáze církve od Sylvestra zaínaje mezi

Lombardskými se ujalo; z nho se asem a sice u nich vyvinula legenda.
V 2. polovici 14. století (viz list z r. 1.368) dospla již k tomu, že Sylvestrovi
pidáni soudruzi, kteí však od císae bohatství nepijali. Tito pak spojují
PetraValdenského se starou, ještnezkaženou církví (v.Comba249). K mí-
nní o zkáze církve od dob Sylvestrových hlásili se snad (Miiller to popírá)
i francouzští Valdenští, aniž proto.dospli k týmž konsekvencím, co se týe
vlastního knžstva, jako Lombardští. Tyto konsekvence nejsou sice v list
výslovn položeny, než bez hypothes se na tomto míst neobejdeme. Mí-
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A tak zstalo i dále. Každá strana podržela své zvláštnosti, každá

šla svou cestou, akoli proto o njakém nepátelství mezi obma
spolehlivých zpráv není. Vedle toho, co je dlilo, zstávalo mnoho

spoleného.

Spolená byla obma stranám dogmatika, pokud vbec pi

Valdenských o zvláštní dogmatice e býti mže.i) j^^e tu vlastn

o nkteré odchylky od uení církevního a praktické jich konsek-

vence. Jaké to odchylky byly, o tom se celkem rozliné prameny
'

a také mínní novjších badatel srovnávají. Sem patí popírání

oistce, tak že nezbývají než ,,dv cesty", do nebe neb do pekla.

S oistcem odpadají pímluvy za mrtvé ald. Obecn valdenský

jest odpor proti každé p í s a z e,^) jakož i zásada, že pikázání

,,n e z a b i j e š" má platnost neobmezenou a \7lucuje i trest

smrti. Zdali francouzští Valdenští úctu svatých tou

mrou za\Thovali, jak pozdji o nmeckých slyšíme, jest pochybno.

I v tom se shodují jak rozliné prameny, tak i mínní novj-

ších spisovatel, teba se tito o významu vci té sjednotiti nemohou^

že mezi Valdenskými obou stran teba rozeznávati dv vrstvy.

Katohtí spisovatelé stedovcí užívají o nich \-ýraz p e r f e c t i

a credentes. které sice u Valdenských samých v oblib ne-

byly, ale k naznaené vci dobe se hodí. Valdenský výraz pro

vrstvu druhou a nižší jest pátelé (amici), pro první a vyšší brati

(fratres), než tak, že se na tomto míst vedle posledn položeného

i jiné vyskytují, zvlášt v ústech ,,páter'. První a vyšší vrstva

se skládá z tch, kdo apoštolský zpsob života si zvolili, mužové

i ženy, bratí i sestry, v chudob a kázání slova božího. Apoštolov

není, že zkáza církve se poala za Sylvestra bohatstvím, snad pešlo od

Arnolda z Brescie njakou cestou na Valdenské, t. j. na Lombardské, a pi-

jali-li je také Francouzové, na tyto od onch. Nesnadná jest odpov
k otázce, zdali Petr Valdenský mezi svými byl též knzem a odkud by byl

svou moc ke knžským funkcím mimo kázání a zpov, zvlášt k ,,posvco-

vání", odvozoval. Muller ovšem praví (str. 36): ..Demnach muss Waldes

selbst die oberste Leitung und das oberste Priesterthxim uber die apostclischen

Prediger beider Genossenschaften (t. i nad Lombardy, než se s nim. rozešel)

nedlouho po r. 1240 (vyd. r. 1753 v ím), který- mi však pístupen není.

») Miiller 98.

») Uení Valdenské v tomto kuse, jakož i v jiných, není nové a mohlo

jim pijíti od jiných. Odkud, nevíme. Pozoruhodno jest, že že Humiliátó

se zdržovali písahy.
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zvstovali Spasitele, aby jiní, slyšíce jich slova, uvili a kesany
se stali; Valdenští brati, žijíce mezi kesany, mli svým kázáním

vybízeti k pokání a k dobrému životu. Od kajících pijímali vy-

znání híchv, ohlašovali jim jménem božím odpuštní a ukládali

modlitby, otenáš teba až stokrát opakovaný, posty atd. Aby
nkdo do bratrstva pijat byl, musil se odíci podle píkladu nkdy
Petra Valdenského vlastního jmní. U Francouz žil pak z dar
pátel a na svých cestách z jich pohostinství; u Lombardských

práce runí snad zstala. Bratí a sestry u onch zstávali bez man-
želství ; vstupuje do bratrstva, mohl muž ženu opustiti i proti vli
její a žena muže, kdežto u Lx)mbardských musilo pedcházeti do-

hodnutí obou manžel. Zdali jim manželství bylo pekážkou,

pro kterou ten, kdo o rozvod se byl nedohodl, pij at býti nemohl,

jist nevíme. 1) Sestry taky nkdy kázaly, mimo to všude bratím
ustupujíce. 2) Jiné rozdíly menší váhy, pokud se poznati dávají,

odpovídají povaze Lombardských jakožto strany radikálnjší.

Hlavní rozdíl záležel vždy v tom-, co ob vtve hned na poátku
(kolem r. 1218) rozdlilo a ím bratrstvo na každé stran nabylo —
mimo to, co spoleného zstalo — jiného rázu.

Picházíme tím k dalším otázkám, které ode dávna již badatele

zamstnávají a ke kterým ani v posledních letech pibrané prameny
a nov pibylé práce nedávají odpovdí vždy a zcela uspokojujících.

Uení, ke kterému se francouzští Valdenští piznávali, že knz
neposvcuje ze své moci, tvoilo pásku udržující spojení mezi nimi

a církví. Co o jedné svátosti platilo, platilo i o j iných . Valdenský,

akoli církev pokládal za nedokonalou, za pokleslou, které by

opravy teba bylo, mohl pece z rukou knží jejích svátosti pijí-

mati. Bratrstvo Valdenské proto nemlo úkolu toho, aby církevní

hierarchii úpln nahradilo a pro své pátele na místo její vstoupilo.

Pro Valdenského vícího stojí ono vedle této. Od knze církevního

pijímá kest i tlo Pán a jiné svátosti; od Valdenského kazatele

..vící" se dává pouovati o tom, v em knzi víry dáti nemá, jako

1) Jest možná, že u Lombardských i ženatý bratrem se státi a ženu
podržeti mohl. Srv. Miiller 93.

-) Jestliže se vyskytuje i zpráva o žen, která ,,posvcovala", jest to
výjimka, která pravidla neruší. Ne všecko, co se mezi Valdenskými vy-
skytlo, patí k podstat Valdenství. Leccos bylo tu a tam vneseno mezi
Valdenské stykem s jinými sektami. Tak vznikly i sekty polovaldenské,
na p. Ortlibarii, o nichž viz u Miillera str. 130—132.
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kdyby mluvil o oistci, od nho oekává úinnjší slovo, jež by
hnulo srdcem híšníkovým, z jeho slov nabývá jistoty, že hích
se mu odpouští . . .

Nicmén francouzští Valdenští v bratrstvu svém si dali o r-

g a n i s a ci pipomínající organisaci hierarchie církevník) Ty
ti stupn, o kterých se dotli v Písm, že je znala již církev nej-

starší, zavedli i oni mezi sebou: jáhenský, knžský, bi-

skupský. Ze by ostatek francouzští Valdenští výraz tch sami

mezi sebou byli užívali, není podobno. Biskupu církve odpovídá

mezi nimi ten, koho oni sami nazývali major nebo majoralis. Volen

býval ode všech bratí všech stup volbou j ednosvornou ; svcení

obdržel od jiného, který již majorem byl; jen kdyby všichni, kdo
majory byli, zemeH, vstoupil na místo jeho pouhý ,,presbyter",

nejspíše volbou k tomu z ostatních vybraný. Svcení se udílelo

vzkládáním rukou, pi emž íkán otenáš, nejprve skrze ,,biskupa",

pak skrze všecky ,,knze" pítomné, konen i skrze „jáhny". Pi
svcení knží odpadá vykládání rukou od jáhn, jáhnovi vložil

ruce jenom biskup bez ostatních. Tomu odpo\ádá i stup-

nice kompetence. Jáhen slouží ostatním, nemaje práva rozhešo-

vati, knz jest kazatel, ale i zpovdník, major jest pední funkcioná
pi svcení. Z této nejvyšší \Tstw vychází také ostatní správa

celé spolenosti, spoívající v rukou nkterého majora vždy na n-
j aký as k tomu ustanoveného ; stoj ít na tom niíst, na kterém j sme
r. 1218 shledali dva rektory. V katolických pramenech se pirovnává
k papeži. Do rukou jeho skládají slib do bratrstva vstupující, on
vysílá kazatele a jáhny a uruje, kam mají jíti, do jeho rukou se

ukládají penžité píspvky sebrané mezi pátely, on svolává pra-

videlná shromáždní i snmy celého bratrstva, na kterých se pi-

jímají noví brati, udílí svcení atd. Než major má pede všemi

ostatními privilej i právo ,,posvcovati". Mimo vše oekávání
nacházíme totiž zprávu, podle které francouzští Valdenští pece
aspo j ednou do roka se na roven postavili církvi a j ejímu kléru . Je-

denkráte do roka, t. na zelený t\Ttek, slavili prý Valdenští — tak

zní ona zpráva — svou mši. I tu Valdenskými teba rozumti
..bratí" a ,,sestry", kdežto ,,vící", když práv pítomni byli,

úastniti se mohli, ale jen vedle onch, pro které zvlášt ona slavnost

*) Hlavním pramenem nám tu jest Practica Bernarda Guidonis.



urena byla. Co se týe této svátosti, mli bratí od církve neodvis-

lýjni se státi: jim nebylo teba pijímati z rukou knží církevních.

Pi této slavnosti pak to bylo, že major posvtiv chleb a víno,

rozdával ostatním. Neteba míti za to, že takové právo slušelo jen

tomu majorovi, jenž práv toho asu pední místo držel, tak že by

se byla ,,Valdenská mše" slavila netoliko jednou do roka, než také

na jediném míst. Pravdpodobnjší jest, že právo takové slušelo

každému majorovi, jen že, bylo-li jich více pohromad, ostatní

ustoupili jak pi svcení jáhn a knží, tak pi ,,mši" tomu,

kdo stál toho asu na míst prvním.^)

O Lombardských mimo list jich poslaný ,,pes Alpy" máme
svdectví spisovatel církevních, že i oni rozeznávali ti hierarchi-

cké stupn, které se naznaují názvy episcopus, presbyter, diaconus,

aniž z toho následuje, že sami názv tchto užívali. O tch, kdo

jim stáli v ele, — zdali apoštolské íslo, s kterým jsme se setkali

po r. 1218, potrvalo, nevíme —• lze se domýšleti, že byli všichni

,,biskupy" ; než jistoty nemáme. Od prostedka 13. století jsou

zprávy, kterých se nám o Lombardských dostává, velice skrovné

a nedostatené. Ze jich hierarchie mla hierarchii církevní netoliko

doplovati, jako u Francouz, nýbrž nahrazovati, vysvítá z listu

asto uvedeného i z jiných pramenv. Avšak když potom, v 2. polo-

vici XIV. století (1368), dostává se nám svdectví ne od církevních

spisovatel, nýbrž od Valdenských samých, dovídáme se, že tento

program pozdji byl zase opuštn. I Lombardští svj ,,lid", co se

týe svátosti, neopatují sami, nýbrž odkazují ke knžím církevním,

sami omezujíce se na kázání a zpovd.

Vedle francouzských a lombardských lze mluviti o tetí sku-

pin, o Valdenských nmeckých, i když také Val-

denské v Polsku, v Uhrách, Sedmihradsku, o nichž nehojné zprávy

se vyskytují, pidáme — stedoevropských. Že Valdenství severn

od Alp rozšíilo se missionástvím z Lombardie vycházejícím, že

Valdenští severní s jižními ve spojení zstávali, o tom máme i po

list z 1. polovice XIIL století, který zárove ukazuje, že se sekta

v Nmecku velmi záhy ujala, zpráv s dostatek. Ze Valdenství mlo
své pívržence až i v krajinách baltických, v Pomoí, v Braniborsku,

známo bylo již Flaciovi. Akta inkvisiní, ze kterých tuto vdomost

^) To se stávalo, jestliže snm (Bernard Guidonis tyto snmy nazývá
generalia capitula) se konal o velkonocích.
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erpal, byla nedá\Tio ve WolfenbútteJské knihovn nalezena a

r. 1886 od V. Wattenbacha v Pojednáních Berlínské akademie

vydána (Ueber die Inquisition gegen die Waldenser in Pommern

und der Mark Brandenbui-g) . Mezi spisovateli nejnovjšínii Múller

a Preger se rozcházejí jen v tom, že Múller nmecké Valdenské

od lombardských jako ze zdroje jediného odvozuje, kdežto Preger

se domnívá, že v Nmecku se setkaly smry oba, ale tak, že

na východ, zejména v Rakousku, lombardský pevládal. Do-

mnnka tato jest velmi pravdpodobná, zakládajíc se na tom,

že zprávy církevních spisovatelv a inkvisitorv o Valdenských

v tchto krajinách nám pipornínají zvláštnosti brzy Valdenských

vlašských, brzy francouzských.

V následujícím všímati si budeme zvlášt Valdenských
v Rakousk u.^) Ze zstávají ve spojení s Lombardií, o tom mimo

jiné zprávy svdí listy z r. 1368. Jim snad platil již list od Lombard-

ských po r. 1218 ,,pres Alpy" poslaný. Více se o nich dovídáme

v 2. polovici téhož století, když jim inkvisice svou pozornost v-
novala. A potom zase z téže píiny v století následujícím, zvlášt

v posledním desítiletí. V této dob Valdenští v Rakousích nejeví

se nám již zcela tak, jako o sto let díve. Neb kdežto podle zpráv

ze starší doby, a ne zcela bezpen, lze za to míti, že stranili se

církve a knžstva jejího, tak že ,,misti" rozdávali zejména i svá-

tost oltární svým vícím sami, pozdji o nich slyšíme, že se v té

píin zachovávají jako francouzští j ich spolubrati. Jich mistrové

jsou pedevším ,,zpovdlníci", což však nevyluovalo, že ti, kdo

se jim vyznali z hích, potom také pistupovali k zpovdnicím

v kostelích. Tytéž píiny — nám ostatek nedosti známé^) —•,

které zpsobily tuto zmnu v Lombardii, platily nejspíše i v Ra-

kousích, k emuž snad tu pistoupil také píklad francouzských

Valdenských, ano se zdá, že ke konci 14. století oba proudy v Ra-

kousích se setkaly .3) Konené to byly asto se opakující inkvisice

1) O nich viz zvlášt Pregerovy Beitráge [a H. Haupta, Waldenser-
thum und Inquisition im siidóstl. Deutschland (Deutsche Zeitschr. fur Ge-
schichtsw. I. a III.. 1889—1890)].

-) Lombardský Valdenský mohl dospti k nadji, že touha piiií-

majícíiio nahradí nedostatky i pi knzi církevním.

') Máme zprávu z konce 14. století o rakouských Valdenských, ve
které se líí podobná velkononí slavnost, jakou jsme shledali u Fran-
couzv.
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a persekuce, které Valdenské pinutily k dalekojdouí zevnjší

konforniit s církví, ne-li všechny, aspo mnohé z nich. Valdenští

v Rakousích, jakož i jinde, navštvují kostely, jsou pítomni pi
ceremoniích, které za prázdné a bezcenné pokládají, pistupují

k zpovdnicím, a mají za to, že rozhešení ohlašované od jich

vlastních zpovdlník, ,,mistrv a apoštolv" jest mnohem úin-

njší, z rukou knží pijímají svátosti, zejména tlo Pán . . . Než
s touto praktickou konnivencí jest spojena vždy theoretická kri-

tika, jak se nám ozývá ze spis inkvisitorv a z lánkv o víe in-

kvirováných od nich složených. i) Kostel svcený jim jest jako

každý jiný dm obyejný, ba stodola by prý k službám božím lépe

se hodila ; zpv, jenž v nm zaznívá, pirovnávají k ,,štkotu ps" ;

ornáty knží se jim nelíbí, voda svcená necení se výše vody ne-

svcené
;
pi mši mla by zstati jen slova posvcující a otenáš . . ,

Papež j est j im hlava kacístva
; j eho klatby a odpustky nemaj í

moci . . . Církev jest zkažená od dob Sylvestra papeže; její knž-
stvo by se mlo statk vzdáti, desátky by mly pestati, nikdo by

neml kostely a kláštery nadávati . . . Také konsekvence známých

vt obecnvaldenských se dostavují. Jest-li zabíti lovka híchem,

jak mohou býti spaseni knížata a soudcové, kteí k smrti odsuzují

a popravují? Tato kritika zdá se již vésti k zavržení veškerého práva,

svtského i duchovního, i uiliš jeho, vysokých škol . . . Nicmén
slyšíme nyní již netoliko o tch, kdo se pi inkvisici obrátili, nejen

o tch, kdo ve svém bludu setrvali a na hranici zemeli, nýbrž také

o tch, kdo se — pomstili. Valdenským se to aspo pipisovalo,

když v Štýru shoela stodola faráe, kterého hostem byl inkvisitor

hereticae pravitatis, I vražda se jim za vinu klade. Když provin-

ciálovi Coelestinv Petrovi, jenž v posledním desítiletí 14. století

byl pravý virtuos ve svém umní inkvisiním, podailo se nemén
než pt mistrv obrátiti na víru, jeden z nich a s ním i tyi odpad-

líci — hi quinque interfecti šunt eo, quod a secta se averterunt, zní

zápisek v aktech inkvisiních . . . Jest to ohlas tohoto církvi tak

nepátelského uení, ke konci 14. století v Rakousích potlaova-

ného a pece ne zcela potlaeného, jenž nedlouho potom v 15. sto-

letí k nám zaznívá z ech za hnuti husitského?

^) Vytýkám jen nkteré charakteristické kusy. Podrobnjší vy-
psání viz nyní zvlášt v druhém spise Pregerov COber das Ver-
haltnis etc).
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i

III.

Flacíus niyricus to byl, jenž již v 16. století vyslovil dv vty,

které ješt v nejnovjší literatue jako problémy se ozývají. Ve

svém Catalogu vydaném ponejprv r. 1556 a podruhé r. 1562/praví:

, .Testatur Sylvius. apud ThaboritasValdensem doctrinam regnasse.^^

Adále: „Thaboritae, qui re veraValdensium dogma šunt sequuti. .

."

A jako v Catalogu ohlásil, nkolik let pozdji (1568) Flacius vydal

konfessi i apologii Táborskou z r. 1431 s titulem „Confessio Val-

densium". Již nkolik let díve (1555) poal si s Bratími eskými

dopisovati, t\Td o nich, že i oni jsou Valdenští netoliko podle

názvu jim asto dávaného. O tom rozmlouvah, nedohodnuvše se,

Flacius a br. Jan Blahoslav, když tento r. 1556 do Magdeburka

k nmu vyslán byl. Otázky vyslovené Flaciem tedy jsou: jak se

mají Táborští, jak Bratí k Valdenským? Odpovd jeho zní: i Tá-

borští i Bratí nejsou vlastn než Valdenští.

Vedlo by nás píliš daleko, kdybychom vše sebrati mh, co

o tchto dvou otázkách od doby Flaciovy napsáno bylo. Zvláštní

mono^aíii vnoval tm.to otázkám r. 1863 nedávno zemelý Ger-

hard v. Zezschwitz (Die Katechismen der Waldenser und der Boh-

mischen Brúder als Documente ihres wechselseitigen Lehraustau-

sches) , ve které si zvlášt všímal otázky druhé, pomru Valdenských

k Bratím.i) K jaké dospl odpovdi, naznaeno již na titulu a

^ Gerhard v. Zezschwitz zasluhuje, aby o nm delší zmínka se stala.

Patí k tm spisovatelm nmeckým, u kterých k vcem ceskym nebylo

nikdy nechuti pozorovati. V pedmluv k svému spisu vyslovuje se s nej-

vtším uznáním o novjší djepisecké práci ceske. O Bratnch ml za to

že dosud podle zásluhy ocenni nebyli. Jeho lánek o Jednot bratrské

v2 vydáníTheol.Encykl. (sv. 2., str. (577) koní se takto: „Em Gemeinsmn,

der zi j edem personlichen Opfer befáhigte. eine feste regimentlicheOrdnung

die frei von hierarchischen Gelústen. wie von Vermischung mit welthcher

Gewalt, ganz auf den Dienst zur Erbauung und Erhaltung der Gememden

gerichtet war, der Geist wachsamer Visitation, vor allem aber eine wahr-

haft váterlicheFursorge fiir dieErziehung der Gemeinden zu bewusster und

treuer Kirchengliedschaft, bilden die Hauptmerkmale ihrer glucklichen

íur alle Kirchengemeinschaíten vorbildlichen Organisation. V témze

lánku (str. 650) teme: „Der unparteiische Histonker w.rd sich genothigt

sehen, inzuerkennen, dass seit den Zeiten der apostolischen Gememden

keine Kirchengemeinschaft in graduell ^"^"^herterer Weise ahnliches

an tatsáchlich reiner und edler Lebenserschemung geleistet hat als die

bóhm Bruder." G. v. Zezschwitz (v. životopis v Reaenc.) narodil se

r 1825 v Lužici vBudišín. z rodiny, která se do tohoto msta pisthovala

z HermhutuTviz Die Katechismen 223). K nynjší Jednot bratrské sám

nepatil (tamtéž str. 223: „leh bin ein Lutheraner und die entschiedenen

19



290

bude pozdji vyloženo podrobnji. Nemýlíni-li se, byla to práv
tato kniha, která obzvlášt pimla Palackého k sepsání uvedeného

pojednání. Mínní Zezschwitzovo, že by pornr katechismu val-

denského k eskobratrskému, staršího k mladšímu (jak on za to

ml) svdil o vzájemné výmn uení Valdenských a Bratí, Pa-

lacký zamítl úpln a dosti píke, nazývaje nepodstatným domysl,

..že by br. Lukáš Pražský, navštívív r. 1498 románské Valdenské

v jejich krajinách, byl pinesl od nich sob a svým njaké nové

svtlo vrouné": což vlasta Zezschwitz ani netvrdil. Podle Pala-

ckého ,,echové husitští byli oboje, i uenníci i uitelé Valdenských

;

ale více toto než ono". Vliv uení Valdenského shledal totiž ]en

pi Petru Chelickém, pi Jednot bratrské jen prostedkem Chel-

ického. Dvod svdících o njakém vlivu Valdenských na hnutí

husitské v poátcích jeho nenašel Palacký žádných, akoli dle nho
,,uení Valdenských nacházelo v echách pívržence své, ovšem

jen podtají, ale snad nepetržit od konce 13. (seit dem 13. Jahrh.)

do poátku 14. století."^) Z nejnovjších badatelv obzvlášt Pre-

ger pojednává o pomru Valdenských ne sice k Jednot bratrské,

ale k Táborským; svému druhému spisu dal nadpis ,.Ueber das

Verháltnis der Taboriten zu der Waldesieren im 14. Jahrhunderte."

O kacíích v echách v 13. století nacházíme jen jednu zprávu:

r. 1257 Pemysl Otakar II. vyžádal si na papeži ustanovení inkvi-

sitora proti kacím v zemi. Jací kacíi to byli, se nepraví, že by

to Valdenští byli, soudil Palacký podle toho, že se jist v 2. polovici

13. století v Bavorsku a Rakousích nacházeli. Mnohem hojnji

sebráno zpráv o kacíích v echách v 14. století již od Palackého,

z v^lášt pak od Pregera. Pi etnosti Valdenských v kraj inách soused-

Lutheraner pflegen bei den lieben Brudern nicht in besonderer Gunst zu
stehen"). Vnovav se theologii, stal se universitním kazatelem v Lipsku,
r. 1857 docentem, potom professorem. R. 1861 se professury vzdal. Pozdji
se vrátil k uitelství akademickému. R. 1866 povolán na universitu Erlan-
skou. Zemel r. 1886. Hlavní jeho dílo jest ,,System der Katechetik"
(1863—1872). Dovoluji si podotknouti, že ped lety chystaje 1. sešit svých
,,Quellen und Unters" jsem si s prof. Zezschwitzem dopisoval. ,,Ichkann
Ihnenversichern," vyslovil se Z. v jednom list, ,,dass miran derErmittlung
der historischen Wahrheit unendlich viel mehr liegt, als an der Ehre mit
dem Recht zu behalten, was man seiner Zeit bei dem Stand der dama-
ligen Vorlagen fúr Recht gehalten."

1) Srv. vty formulované na str 46.5—466 (podle vydání v Rad-
hosti) [str. 360—3 Drobn. spis II.], s kterým se nesrovnává zcela, co bylo
eeno ped tím (str. 443, [345]), že v pozdjších sektách eských jeví se

vliv uení Valdenského.
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nich práv jmenovaných, není neoprávnna domnnka, že to mohU

býti Valdenšti i tehda, kdy se to jmenovit nepraví. Preger však

zapomíná, že mezi zcela uritou zprávou s udáním jména neb s vy-

psáním uení a pouhým datem o kacíích vbec jest rozdíl a že ar-

gumentace podobné argumentaci Palackého o kacíích r. 1257, a
nejsou nepodobny, pece plné jistoty neposkytují, protože ve XIV.

století byli v echách také kacíi, kteí Valdenskými nebyli. A j
estli-

že r. 1381 arcibiskup Pražský, jako legát papežský biskupm Re-

zenskému, Bamberskému a Míšeskému naÍ70val, aby proti Val-

denským (zde se výslovn jmenují) ve svých dioecesích písn za-

ki-oili, má Preger za to, že uinil to z té píiny, že i jeho vlastní

dioecese kacístvím v sousedství bujícím byly ohroženy, což jest

možno. Než Preger pece neml napsati, že tento pramen zcela

urit (klar und deutlich) o Valdenských v echách svdí. Výslovné

jmenují se Valdenští ve zprávách, týkajících se XIV. století, toliko

dvakráte: 1. Flacius Illyricus vypra\aije, že podle akt o inkvisici

v echách a v Polsku za krále Jana kolem r. 1330 sbírky penžité

do Lombardie byly posílány a že tam z ech Valdenští na uení

jako do njaké školy neb akademie chodívali; 2. kanovTiík a pro-

íessor Vídeský Petr z Pilichdorfu v traktátu složeném s užitím akt

inkvisiních z posledního desítiletí století XIV. praví, že v Durinsku,

Braniborsku (Marchia), v echách a na Morav kolem 1000 osob,

kací Valdenských (circa mille personae,haeretici Waldenses),bylo

obráceno. Tyto zprávy pak ovšem staí, abychom heretiky v e-

chách, o nichž e jest v Pražských statutech synodálních r. 1353,

1355, 1371, s nejvtší pravdpodobností rozumli Valdenslsé.i)

Nesnadnj i souditi o zprávách týkajících se 1. polovice XIV. století,

mimo výslovnou Flaciovu, a-li letopoet (1330) jest správný .2) Po

1) Hófler, Prager Concilien (Pojednání kr. spolenosti nauk 1862)

str. 2, 5, 11. Na Valdenské by se hodilo, co se praví v statutech r. 1371

(str.l'5):',,sanepervenitadnos,quodmultisuadentediabolofestasanctorum

minus celebrant, opera servi'ia in festivitatibus eorum faciendo."

2) Kdybychom viti smli Hájkovi (viz Kroniku jeho k r. 1176,

srv. Palackého pojednání str. 450 [346]), Valdenští pišli do Cech hned

v 12. století. Vypuzeni byvše z Pikavdie, kde se prý záhy vyskytli, odesh

do Nmec (do okolí Frankfurtu, Mohue, potom Normberka) a když jich

ani tam nestrpli, do ech (do okolí mst Zátce a Loun). Podle spisovatel

Valdenských století 17. vdcem jim byl — Petr Valdenský. Tak Gilles

(str. 11. v novém vydání v Pignerolu r. 18S1) vypravuje o nm, že dopro-

vodiv z Lyona své pívržence do Alp. sám se potom obrátil na sever (verš

le septentrion). odtud pak nkterou ást svých pevedl do Cech, kde sám

již zstal do své smrti (et que lá il continua le reste de ses jours). Podobné

19*
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r, 1371 májne pak již jen zprávu Pilichdorfovu, z které souditi lze,

že stejnou asi dobou jako v Braniborsku (1393—1394) inkvisitoi

piln slídili po kacíích i v echách, o ernž však odjinud nemáme
žádné vdomosti.!) Mezi Rakousy a echami, zdá se. že ten byl

rozdíl, že se tam vyskytli Valdenští díve a více se zakoenili. 2e

v echách na poátku XV. století obecn známi byli, že se vdlo,
že nkteré vty, na p. zavrhování písahy, j sou Valdenským vlastní,

dá se doložiti. Výslovných a zcela uritých zpráv o Valdenských

v echách z poátku 15. století nedostává se nam žádných.^)

Leger (str. 19). Tito spisovatelé si zprávu o Petru Valdenském v echách
nevymyslili sami. Leger jen opakuje to, co našel v Historii slavného dje-
pisce francouzského Thuana (t r. 1617), kde teme: ,,Petrus Valdus . . .

patria relicta in Belgium venit, atque in Picardia . . . maltos sectatores

nactus, cum inde in Germaniam transiisset, per Vandalicas civitates diu
diversatus est, ac postremo in Boemia consedit; ubi etiam hodie ii, qui

eam doctrinam amplectuntur, Picardi ea de causa appellantur" — ímž
mínni jsou Bratí. Rozliné varianty tohoto vypravováni v Riegerových
Alte und Neue Bóhmische Brúder, sešit 2. vyd. r. 1735. Kde by se vy-

skytovalo nejdíve, není mi známo, než domnívám se, že prvotním jeho

pramenem jest známá 14. kapitola djin eských Eneáše Silvia. Na místo

onoho Picarda (Picardus quidam, qui ex Gallia Belgica transmisso Rheno
per Germaniam in Bohemiam penetravit) dostal se pozdji — Petr Val-

denský
^) [Za posledních let naše vdomosti o Valdenských v Cechách ve

14. stol. znan byly rozmnoženy. R. 1891 uveejnil F. Meník (Vstn.
spol. nauk). Výslech Valdenských z r. 1340, t. protokol o výslechu kací
Valdenských, usedlých u Jindichova Hradce, zvi. ve Velikém Bednárci.

R. 1899 vyd. J. Truhlá (Vést. . Akad.: Pabrky z rkp Klementinských
XXVI.) Zlomek akt inkvisice Valdenské v echách z 1. 1393—4, z nhož
se dovídáme o Valdenských ve vsi Sušanech u Chomutova. Zprávy ty do-

kazují, že bylo v echách v stol. 14. dosti mnoho Valdenských, ano že se

k nim místy hlásily celé osady (u Jind. Hradce r. 1340), ale vysvítá z nich

také, že Valdenství nebylo u nás rozšíeno v obyvatelstvu eské národ-

nosti, nýbrž mezi nmeckými kolonisty. Srov. H. Haupt, Waldenserthum
und Inquisition im súdostl. Deutschland (Deutsche Zeitschr. fiir Ge-
schichtsw. I. a III., 1889— 1890); týž, Deutschbohmische Waldenser
um 1340 (Zeitschr. f. Kirchengesch. XIV., 1894) ; týž, Zur Geschichte der

Waldenser in Bohmen (t. XV., 1895) ; J. Martin, Die Waldesier und die

husit. Reformation in Bohmen (1910). Viz též J. Truhlá, Inkvisice Val-

denských v Trnav r. 1400 (. . H. 1903; Pabrky . LXIV.) a suppliku
Olomouckého biskupa Mikulášek papeži z r. 1394 vMonum. Boh. Vatic. V.,

. 858, kde se praví, že v diecesi Olomoucké jsou ,, heretici de secta Val-

densium."]
2) Že by cizími píchozími, o kterých Vavinec z Bezové k r. 1418

vypravuje, nazývaje je Picardi, mli b-^ti rozumni Valdenští, není zcela

Í'sto. [Haupt. Waldenserthum (D. Zeitschr. f. Gesch. III., 397) sou',
že to spíše mohli býti LoUardi vypuzení z Anglie. Wadstem, D-e eschato-

logische Ideengruppe etc. 1896, str. 187 n. dovozuje, že tito píchozí byli

z Belgie a že to byli nejspíše sektái zvaní ,,homines intelligentiae". Jist
nelze uvádti v souvislost s Valdenstvím domnlé noní orgie osadník-^

chvoj novských (u ervené eice), na nž žaluje tamní fará v list arci-



293

I V té píin byl to Dieckhoíí, jenž pro další badání prograni

vyslovil takto (str. 72): „Wir bemerken, dass man die Frage nach

der Art der Abhángigkeit der bohmischen Briider von den Walden-

sern nicht auf die Untersuchung iiber den Ursprung der bohmischen

Briider selbst wird beschránken diirfen, sondern dass man vornehm.-

lich wird fragen miissen, wie weit die Entwickelung unter áenTabo-

riien, von denen die bohmischen Briider zunáchst abstammen i) ani

waldensische Einfliisse zuriickweist ; dass íerner die Beantwortung

dieser Frage bei der Dlirftigkeit und Unsicherheit áusserer histori-

scher Zeugnisse sich vorwiegend auf eine Vergleichuog der tabo-

ritischen Lehren und Grundsátze mit den waldensischen vor jener

Zeit zu stiitzen haben wird, die also zunáchst selbst fester bestimmt

sein miissen, als es bisher moglich war ; und dass zuletzt nicht iiber-

sehen werden darf , dass mit der husitischen Bewegung ganz neue,

náher zu bestimmende Momente in die Entwickelung der bohmischen

Sekten eingetreten sind, wodurch es begriindet wurde, dass das

Waldensische spáter als das Aermere unter den Einíluss des rei-

cheren und vollkommeneren christlichen Lebens in den bohmischen

Sektenkreisen treten musste, wenngleich das Waldensische in sei-

nem urspriinglichen Verháltnis zu den bohmischen Entwickelungen

das Mittheilende war."

R. 1863 Zezschwitz (str. 157) upozornil na nkteré dvody pro

,,souvislost zejména Táborských s Valdenskými". Potom Preger

r. 1875 (Beitráge 55) vyslovil se takto : „Den waldesischen \áelfach

verwandte Lehren gingen von England aus. In dem Mittellande

Bóhmen fassen sie sich mit jenen álteren (t. j. Valdenskými) zu

einer neuen Gestalt zusammen." V nejnovjším svém spise týž spi-

sovatel klade sob uritjší otázku (Hauptfrage str. 38), „ob der

Anfang der Taboriten mit den Waldesiern zusammenhángt, ob

letztere aul die Entstehung der Taboritenpartei einen wesentlichen

Einíluss geúbt haben." Odpovd jeho ke konci pojednání zní:

„Die Taboriten sind die geistigen Sóhne der Waldesier".

biskupovi z r. 1409, jejž vydal V. Nedoma, Boleslavský kodex z doby

husitské (Zpr. spol. nauk 1891). Proti názoru vydavatelovu, jako by tu

šlo o sektáství adamitské, vyslovil se Goll v Athenaeu IX., 1892 (str. 151)

;

podle nho byly to spíše jen ,,tanení zábavy s nešvárami pn nirh ob-

vyklými."]

M Pomr Jednoty k Táborským tmi slovy dobe vyten není.
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H. Haupt, týž, s kterým jsme se již setkali ve sporu o valden

skou bibli, r. 1882 ve spise ,,Die religiosen Sekten in Franken vor

der Reformation" (str. 29) rozeznává mimo politické a národní

motivy v hnutí husitském dva proudy (zwei Grundstromungen),

jeden mezi theology od tak zvaných pedchdc Husových do

Husa samého, druhý a to mocnjší Valdenský. ,,Wie die Calixtiner,

abgesehen von der allen Parteien gemeinsamen*) Forderung des

Laienkelches, sich im Wesentlichen auf den dogmatischen Stand-

punkt von Hus und dessen Lehrer Wiclif stellten, so wurde das

Reformprogramm der Waldenser mit áusserst geringen Modifica-

tionen und bis auf die scheinbar nebensáchlichsten Punkte von den
Taboriten aufgenommen."

Konen budiž mi dovoleno zmíniti se o sob samém. R. 1882

ve svém nmeckém pojednání o Petru Chelickém^) maje naznaiti,

1) Haupt jakož i Preger pokládají zprávu, že Petr Drážanský vy-
bídl Jakoubka ze Stíbra k rozdávání pod obojí, za hodnovrnou. Maje
úmysl o této vci promluviti jindy, zde jen podotýkám, že tu teba v úvahu
vzíti také otázku, zdali Petr patil k Valdenským [Ohlášené tuto studie
o úasti Petra Drážanského v zavedení kalicha Goll nenapsal. Novji
však vznikla o Petrovi a jeho významnjším krajanu Mikulášovi z Drážan
i o jejich pomru k husitství dosti etná literatura, jejíž podrobný výet
se najde v . . H. XXI., 149. Zde staí uvésti poslední práce souhrnné:
J. Sedlák, Mikuláš z Drážan (Hlídka 1914, též oti^k) ; M. Uhlirz, Petrus
von Dresden. Ein Beitrag zur Geschichte des Laienkelches (Zeitsch. d.
Ver. fúr Gesch. Mahr. u. Schl. XVIII., 1914) ; F. Bartoš, Studie k Husovi
a jeho dob I. Hus a valdenství (as. esk. Musea 1915) ; J. Muller, Ma-
gister Nikolaus von Dresden (Zeitschr. fiir Briidergesch. IX., 1915). Novým
badáním dlužno míti za dokázáno, že vlastním pvodcem pijímání pod
obojí byl Jakoubek ze Stíbra, jenž k tomu piveden byl spisy Matje z Ja-
nova, ale misti drážanští, Mikuláš i Petr, horliv jej v tom podporovali.
Tito misti, zvi. Mikuláš, mli patrn znaný vliv na vývoj husitské nauky,
je však sporno, pokud jimi na hnutí husitské psobilo Vaídenství. Kdežto
Sedlák shledává ve spisech Mikuláše z Drážan nepochybné Valdenství
a soudí, že jimi již na Husa psobily vlivy valdenské, Bartoš má Mikuláše
za Viklefitu, který podléhal vlivu Husovu a teprve pozdji byl zasažen
vlivem Valdenství, jež pak jeho prostednictvím mohlo psobiti na pozdjší
vývoj husitství, Muller prvek valdenský u Mikuláše a tím i jeho psobení
na husitství, resp. Táborství, popírá úpln.]

-) Quellen und Untersuchungen 2. sešit, vydaný téhož roku jako
uvedený spisek Hauptv, jehož jsem proto užiti nemohl, jako Haupt
neznal než 1. sešit mých Quellen. — Také nejnovjší lánek Hauptv o hu-
sitské propagand v Nmecku (Hist. Taschenbuch 1888) dostává se mi do
rukou v té chvíli, když rukopis tisku odevzdávám. Pihlížím k nmu do-
datenými pípisky zvlášt v poznámkách. O významu této propagandy
vyslovuje se H. hned na poátku svého lánku takto: ,,Dass trotz so tief

gehender nationaler Entzweiung úberhaupt von einer husitischen Pro-
paganda in Deutschland gesprochen werden kann .... das ist vvohl der
stárkste Beweis fúr die von gewisser Seite (dle pozn. naráží se na mínni
hájené od proí. Hóflera) so ganz verkannte Thatsache, dass die religiosen
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jaké místo zaujímá v duševním hnutí XV, vku, vyslovil jsem se

(str. 4] [zde str. 39]) v tom smyslu, že Valdenství bylo jedním

z initel pi povstání hnutí husitského, zvlášt pak radikálního

Táborství. Jiným, i co se týe stran radikálních, jest uení Vikle-

fovo. Oba proudy šly vedle sebe, navzájem se sesilujíce, Viklefis-

mus mezi theology, Valdenství v lidu. I nyní po spise Pregerov

nemám, pro bych tch vt neopakoval. Formule, kterou on k vy-

jádení pomru Valdenských k Táborským našel, za šastnou ne-

pokládám. I pi Táborství teba pibrati ješt jiné faktory;

i uení Viklefovo i domácí hnutí, které representují pedchdci
Husovi, potom Hus sám a vrstevníci jeho, teba tito sami stáli též

pod vlivem uení Viklefova. Formule Pregerova jest píliš jedno-

duchá a jednostranná.!)

K své vt dospl Preger hlavn tím, že provedl to, co již Dieck-

hoff pedepsal, že srovnal podrobn uení Valdenských a Tábor-

ských. Tímto srovnáním dospl k identit uení toho i onoho a tím

dále k identit Táborských a Valdenských. Methody samy sebou

správné užito zde jednostrann. Co v uení Táborském se kryje

s Valdenským, vždy nemusilo pijíti práv z tohoto pramene anebo

jen z tohoto pramene. Jeden pramen nevyluuje vždy druhého

Reformbestrebungen der Husiten sehr ernstgemeinte waren, dass sie nicht
eine kunstliche, nur den nationalen und politischen Tendenzen des Czechen-
thums als Deckmantel dienende Erscheinung, sondern ein jenen Tendenzen
an Bedeutung gleichkommendes Element in der husitischen Bewegung ge-

wesen sind, die wenigstens in religióser Beziehung nicht den ihr gemachten
Vorwurf der Sterilitát verdient. Wáre der religióse Ideengehalt des Husi-
tismus in der That ein kunstlich zurechtgemachter gewesen, der keinem
wahren religiósen Bediirfnisse entgegenkam, wie will man es dann er-

kláren, dass gerade in den durch die Husitenkriege am meisten mitgenom-
menen Nachbarlándern Bóhmens wáhrend aller Stadien jener Kámpfe An-
hánger des Husitismus in immer steigender Žahl aufstanden und dass an-
dererseits die Taboriten sich in ihren Manifesten gerade an den so furchtbar
gedemiithigten .Erbfeind der bohmischen Nation', das Dcutschthum,
gewandt und dieses immer v/ieder zu friedlicher Beteiligung an der begon-
nenen religiósen Reformation aufgefordert haben?" Uznávaje váhu tchto
slov, mám nicmén za to, že Haupt rozsah husitského hnutí v Nmecku
ponkud peceuje, t. j. hnutí takového, jež pímou propagandou neb styky
neb aspo píkladem vzbuzeno bylo. Ne všecko, co se husitstvím nazývalo,
s ním také souviselo. (Viz, co H. sám podotýká o husitství ve Flandích,
str. 269 pozn.)

^) [Proti formuli Pregerov velmi rozhodn vyslovil se J. loserth
v úvaze o jeho spise v Gottinger Gel. Anzeigen 1889, . 12, ukazuje, že

mnf>hé lánky zdánliv ryze valdenské jsou též ve spisech Viklefových.
Podobné stanovisko jako GoU zaujal pak v této otázce sám Haupt v D.
Zeitschr. III., 387.]
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a leccos se mohlo dostaviti jako konsekvence z premiss odjinud

pijatých. Také není kongruence úplná; Táborští nepijali všecko,

co u Valdenských se nachází, a nezstali na tom stanovisku, na

kterém spatujeme ony. Na to sice Preger nezapomíná docela, ale

tyto momenty se od nho podceují. Pi ešení historické záhady

vede si píliš mechanicky. Konen i to lze vytknouti, že Preger

do svého pirovnávání pibírá píliš mnoho a sice na obou stranách.

Jestliže na jedné stran slyšíme o Lombardských od spisovatele

13. století, že ,,nepijímali" 2. knihy Makkabejské, a potom o Tá-

borských, že pi hádání na hrad Konopišti inili rozdíl mezi kni-

hami kanonickými a apokryfy: máme proto za to míti, že tomuto

rozdílu se nauili od Valdenských? Uení Táborské vybírá Preger

z pramenv od r, 1416 zaínaje až do vydání apologie i konfesse"

r. 1431. I tu si vede píliš mechanicky. A nezapomíná docela,

že mezi r. 1416 a 1431 Táborští prošli mnohými zmnami, pece

rozdíl asu nepichází u nho k dostatené platnosti.

Táborský smr neobjevil se rázem. Vznik dvou hlavních smr,
konservativnílio a radikálního. Pražského a Táborského, pipravuje

se již ped r. 1419, A práv v této pípravné dob vystupuje val-

denský moment na stran budoucího Táborství nejpatrnji na jevo

v hnutí, která se vyskytlo v okolí Ústí nad Lužnicí a Kozího Hrádku,

v krajin, kde Hus po odchodu z Prahy asto se zdržoval a která

potom státi se mla hlavním sídlem strany Táborské. Než i tu Val-

denští se již jeví ve spojení husitském. Aby nkdo uznáván byl za

dobrého knze, bylo teba, by se pidržel mistra Jana Husa.

Vta, že uení Valdenské poítati sluší mezi prameny hnutí

husitského a zejména Táborství, opírá se hlavn o podobnost uení,

která jest znamenitá a v mnohých vcech tak podrobná, že k pímé
závislosti poukazuje ; míru této závislosti stanoviti bude snad možná

uritj i, podaí-li se vývoj uení Táborského uritj i a podrob-

nji vylíiti. Vedle onoho hlavního dvodu padá na váhu vždy také

okolnost, že v sousedních Rakousích bylo Valdenství dlouhý as
rozšíeno a že odtud i do ech vnikalo —a nevíme urit, od které

doby a v jaké míe.^) K tomu pistupují výroky souasných svd-

kv, a jich není práv mnoho. Jestliže Vavinec z Bezové o Tá-

borských napsal, že oistec s Valdenskými zamítají, jestliže Jan

^) [Viz výše pozn. 1 na str. 292.]
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Píbram knžím Táborským \'ytl, že jdou v jedné vci ješt dále,

než onen od nich cenný Vikleí, že jsou .Valdenští vtec než Viklef-

ští"}) proto jmenovit, že potupují modlitby k P. Marii, které on

pece chválil: tím ješt od obou tchto svdk a protivník není

také urit eeno, že Táborští t5rto kusy práv od Valdenských

pijali. Pímého svdectví nabýváme, je-li sprá\Tié mínní Prege-

rovo (str. 104), že o Valdenských e jest v káravém list, který

r. 1417 2) Kišan z Prachatic Václavu Korando\á napsal. Slova:

,,quidam . . . sequuntur suum proprium sensum et utriusque sexus

homines indodos, qui sub specie pietatis saepissime \Tilnerant mul-

torum corda innocentum, qui suadent purgatorium non esse, pro

defunctis non orare . . .", a zde Valdenští se nejmenují, pece na

n \7'born se hodí. List Kišanv samo sebou dosti dležitý na-

bývá tím ješt vtší ceny, jako souasné svdect^d o vlivu Valden-

ského živlu v hnutí husitském. Že Kišan Valdenských nejmenuje,

že i pozdjší protivníci Táborských, j ako Va\inec z Bezové, jménu

tomu se vyhýbají, kde bychom je od nich slyšeti oekávali, \rysvt-

luje Preger tím, že se strany husitské aspo dotud šetily, aby se ped

svtem za notorické kacíe a pátele nebun jich neprohlašovali.

Do jisté míry možno toto vysvtlení pipustiti, avšak ptáti se lze,

pro by byl tak horlivý protivník, jako Píbram, Táborských

šetil, když je ve svém traktáte pímo kacíi nazývati nepestává.

Jméno Valdenských opakovati ml i mimo vytené místo pro ne-

jednou. Není tato — nelze íci mlení, než málomluvnost protiv-

ník Táborských znamením, že nemli o souvislosti jich s Valden-

skými ani tolik známosti, kolik bychom oekávali? A je-li tomu

tak, není-li to zárove pro nás pokynutím, abychom váhy tohoto

initele (popíti se nikterak nedá a podceovati ho neteba) nepe-

ceovali? Ve spisech pvodu táborského, pokud mi známo, nikde

žádná zmínka o Valdenských nalezena nebyla.

Ani u katolických protivník husitv, u nichž sotva lze ty

ohledy pedpokládati, které Preger u Vavince z Bezové a t. d.

nachází, nejsou svdectví o souvislosti Táborských s Valdenskými

1) Tento zajímavý a, pokud vím, nepovšimnutv výrok Píbramv
teme v Život knží Táborských. (as. kat. Duch. 1863, str. 337.)

[Srov. též zde str. 38.]

«) Viz Palackého Documenta M. J. Hus atd., str. 633. Zde se hst

klade již do r. 1416. Než v nm naráží se na list mistrv uení Pražského,

vydaný r. 1417.
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etná, než dostává se nám jich pece. Eneáš Silvius sám by ovšem

nestail. Pozoruhodný jest však v každém ohledu výrok Ondeje

z Brodu, tedy domácího souasného svdka, který vedle Viklefismu,

podle nho hlavního, i jiné \ypoítává prameny hnutí husitského,

také valdenský. Na cizího protivníka, Tomáše Ebendorfera, pro-

fessora university Vídeské a jejího posla v Basileji, upozornih již

Gieseler a Zezschwitz, nejnovji pak Preger.^)

Bezold ve svém spise ,,Zur Geschichte des Husitenthums"

(1874, str. 113) uložil budoucímu badání vyšetiti, pokud hnutí
husitské se ujímalo mimo echy také na pd nmecké,
upozoruje, že rozdíl i nepátelství národní, a byly, pece ne-

bránily, aby hnutí také mezi Nmci sympathií si nezjednalo.

Na stran eské se pak setkáváme také s propagandou, vyslo-

vující se zejm zvlášt v manifestech k cizím národm, také

Nmcm, a proto nmecky sepsaných.

Úloha tuto pedepsaná úpln ješt vykonána není. Cenné

píspvky pinesla literatura posledních let, zejména dotený již

spis H. Haupta (Die religiosen Sekten in Franken), k emuž v práv

nyní vycházejícím svazku (Raumerova) historického almanachu

(Hist. Taschenbuch) na rok 1888 pistupuje velice pozoruhodný

lánek téhož spisovatele ,,Husitische Propaganda in Deutschland"

(str. 233—304). Z tchto píspvk a vbec z novjší literatury

o Valdenských se dovídáme, že to byli obzvlášt oni, kteí v 15.

století k echám své zraky obraceli. Pekvapující a ped tím nepo-

všimnutý doklad vynesl na svtlo Palacký. Kdežto na severu

panna Orleanská, až by vypudila Angliany cizozemce, chystala

se k výprav kížové proti kacíským echm, pozdji mezi Val-

denskými v Dauphine poádaly se sbírky penžité a peníze posílaly

do ech.2) xíjn spíše lze pedpokládati sympathie v sousedních

1) PezScriptoresII.,846—847. Ebendorfer hned pi r. 1417 vypravuje:

, Ibi quoque sumpta occasione Waldenses, qui usque latuerunt, suas cervices

erexerunt, primm latenter suos inducentes errores, postea vero armata
manu defensare et alios ad eosdem nisi šunt compellere." Potom o Sirotcích

se praví: ,,Multos etiam errores Waldensium assumserunt." Na vzdále-

njšího svdka, ale vždy vrstevníka, upozornil Ochsenbein (viz níže). Jest

to švýcarský kroniká Justinger, jenž praví, že království eské odvrátilo

se od kesanství a pijalo kacíství, kterého se pidržují Valdenští (Ketzer-

glauben, den die haltend. die da heissent Waldenser).

2) Viz Radhost str. 454 [Dr. sp. II., 353] a Urk. Beitráge sv. 2., str. 271

až 273. Avisamenta pednesená na synod kléru francouzského, kde mimo
jiné teme: ,, Item quia naturaliter homo homini subesse aut tributa solvere
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krajinách nmeckých. Pi toni Valdenským, o nichž jsme slyšeli,

že díve, vycházejíce od pikázání ,,nezabiješ", až i války proti

nevícím za\Thovali,i) nic nevadilo, že husitští Cechové se pro

náboženství byli zbran chopili. I mezi nimi, v Nmecku, ped
poátkem husitského hnutí, jsme našli znamení jakési bojovnosti.

Kdežto za to míti lze, že ped r. 1 400 Valdenst\d šíilo se do

ech od jihu, v 15. století styky esko-valdenské povedou nás hlavn
na západ a na sever. Z tchto styk vzešla jakási kombinace husit-

ství a Valdenství, k jejímžto prvním representantm zdá se náležeti

Jan Drdndorf, muž rodu rytíského z okolí Merseburka, žák školy

sv. Kíže v Drážanech a na ní známého M. Petra Drážanského,

student Pražský a Lipský, knz círke\Tií, který pozdji, zbaviv se

dobrovoln svého jmní, vstoupil ve spojení s Valdenskými a poal
vésti život tka\-ý, navšt\'uje v rozliných krajinách nmeckých
své souvrce. jNIezi lánky, z kterých, dostav se do rukou inkvisice,

se vyznal, nachází se i ten, že má svátost oltání pod obojí a sice

i dítkám rozdávána býti. R. 1425 ve Vormsu byl upálen. Roku
následujícího skonal na hranici pítel pedešlého, Petr Turnow,

rodem z Pruska, rektor školy Špýrské. I on, jak se zdá, studoval

v Praze. 2)

abhorret et cum error Bohemorum spirituálem et temporalem praesidentiam,
aut tributa decimarum, oblationum et quaevis alia ecclesiastica necnon
et temporalia aboleat et exsecretur: ideo hic cancer lenius serpit." Mžeme
stopovati tém cestu, kterou vlny hnutí eského až do vzdálené Dauphine
se šíily. (Podobn se vyslovuje též Haupt v Hist. Taschenb. 289.)
Tato cesta vede Švýcarskem. Poznáváme to z akt inkvisice r. 1429—30
ve východním Švýcarsku, kde živel nmecký a románský se stvkají, a sice

ve Freiburce konané. (Ochsenbein, Aus dem Schweizerischen Volksleben
des 15. Jahrhunderts. Bern 1881.) Kunrád Wasen byl pedvolán mimo
jiné proto, že ekl: ,,Naše víra jest táž, jako víra husitv." Podle jiného
piznání picházeli ,,apoštolé" Valdenských, kteí i tu se nám jeví jen jako
kazatelé a zpovdlníci, z Nmecka a z Cc/i. Škoda jen, že v té píin více
se nedovídáme. Mezi Freiburskými Valdenskými vynikal hospodskv Hugo
Marmethr. 1430 již zemelý. Byl pítelem otce Friedricha Reisera (o kterém
v. níže) a navštívil Norimberk v dob, kdy Reiser se tam na uení nacházel.
S ním podnikl Friedrich první svou cestu, na které navštívil též Freiburk.
Bylo to asi r. 1420. [O nm nyní W. Schmidt v úvod Jungova spisu o Rei-
serovi z r. 1915; sr. níže. Na zprávy o husitech v- Nizozemí, jež obsahuje
edice P. Fredericqua Corpus documentorum inquisitionis haeret. pravitatis
Neerlandicae z r. 1889, upozornil Goll v Athenaeu VI., 172.]

^) Moneta (v XIII. století) praví o Valdenských: ,,Isti haeretici omne
bellm detestantur tamquam illicitum, dicentes.quod non sit licitum se de-
fendere, vel alium per bellm; quare nec vindictam facere, maxim vindic-
tam mortis.

2) O Drándorfovi v. Haupt 32—35. (Týž v Hist. Taschenb. 264.)
Zde uvedeno též, co o Drándorfovi bylo dosu napsáno, na p. pojednání
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Pedevším jest to však Fridrich Reiser, v nmž oba smry si

ruce podávají, kdežto na stran eské nejhorlivji se o tyto styky

piioval Anglian v echách zdomácnlý Petr Payne, eený u nás

Engliš.

Hlavní pramen o Reiserovi, akta výslechu jeho, v prvotní form
jest nám ztracen. S jinými literárními poklady vzal za své v Štras-

burku za poslední války. Jsme proto odkázáni j en na lánek vydaný

r. 1822 od Junga v asopise ,,Timotheus" ; odtud erpali Haupt a

nkolik let díve (1876) ve svém spise o Fridrichu Reiserovi W.
Bohm.i)

Krummlovo v Theologische Studien und Kritiken 1869. [Viz též novjší
cennou rozpravu O. Meltzera, Joh. von Drándorf (otištnou pvodn
v Dresdner Geschichtsblátter X., 1901, a znova bez poznámky v Monatsh.
der Comeniusges. XII., 1903).] Odsouzení Turnowa skrze biskupa Špýr-

ského otiskl Haupt v Hist. Taschenb. 298. V nm. teme: ,,quod cum . .

Johanne (t. s Drándorfem) etaliissepiusconversatusesinlocisettemporibus
suspectis, sciUcet in civitate Pragensi et in locis vicinis, ubi viget et tunc vi-

gebat dampnata perversitas Hussitarum, quorum dampnatis supersticionibus

in sacramento eucaristie sub utraque specie percipiendo te conformasti,

et etiam transivisti Greciam ad videndum, ut dixisti, mirabilia mundi et

ritm et morem eorum, cum tamen sit notorium Grecos Romanae et uni-

versalis ecciesie determinacionibus, adversanciis et moribus in multis

adversari " Haupt vyslovuje domnní, že mezi touto cestou Turnowa
a ovšem znan pozdjším jednáním o spojení s církví východní jest njaké
spojení; než sympathie probouzející se v kruzích husitských k církvi vý-

chodní jsou starší. Haupt upozornil sám v té píin na Jeronýma, kterého

vbec pokládati sluší za toho, kterým se propaganda husitská za hranicemi

poíná. [O Petrovi Turnovu viz nyní práci F. Bartoše, N^meckého husity
Petra Turnova spis o ádech a zvycích církve východní (Vstn. spol. nauk
1915).] O jiných, Ize-li tak íci; nmeckých husitech nevíme, zdali z Valden-
ských vyšli neb s nimi se stýkali. [Srov. co povdno v pozn. 1 str. 294

o Petrovi a Mikulášovi z Drážan. Jejich žákem byl nmecký husita

Bartolomj Rautenstock, jenž byl v 1. 1440—1450 vznn pro nkteré
lánky' valdensko-táborské. O nm zprávy podává pramen otištný u J . Dol-

lingera, Beitráge zur Sektengeschichte des Mittelalters II. (1890) str. 626
až 632, jak upozornil GoU v Athenaeu VII. (1890), 187. Srov. též Haupt,
Deut. Zeitschr. fiir Gesch. III. (1890), 352 a 356.] Viz, co vypravuje
Andreas Ratisponensis (Hofler Ss. II., 420, 424, 427, 456) o dvou knzích
církevních, z nichž jeden r. 1424 v ezn byl upálen též proto, že spisy

Husovy pekládal a rozšioval, druhý pak, Jindich Ratgeb, by\' obvinn,
že pochyboval o spravedlivosti upálení Husova, nejprve odvolal, pozdj~i

však rozmysliv se jinae, s okna vzení volal, že Viklef, Hus a Jeroným
byli nevinni, a potom upálen byl (1424). Podobných píklad je více.

O rytíích z Aufsessu, kteí prý uprosted XV. století na svých statcích

zavedli husitskou víru, viz Haupt 41.

^) Friedrich Reiser's Reíormation des K. Sigmund. Leipzig 1876
(srv'. as. . Mus. 1877, 405). Bóhm pokládá Reisera, a sotva právem,
za skladatele znamenitého politického spisu pod tímto jménem známého.
Vypravování Jungovo (které mi pístupno není), zdá se, že se nkdy po-

dobá románu. Na štstí Jung cituje asto své prameny doslovn. Mimo
to i jiné prameny, na p. akta vydaná Wattenbachem, potvrzují jeho
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Fridrich Reiser narodil se ve Švábsku ve víre Valdenské.*)

Maje 18 let, dán do Norimberka do domu kupce Jana z Plavná,

pítele otcova, a zde vzdláván na niistra své sekty. R, 1418 se tu

setkal s Paynem.^) Desítiletí od r. 1420—1430 strávil na cestách;

za cestujícím kupcem skrýval se kazatel. R. 1430 (nejspíše) od

vojska husitského zajat a odveden do ech. Propuštn na svobodu,

zdržoval se v Praze, živ se, jak se zdá, posluhováním v nkteré

burse studentské. Pi tom piuil se latin. Petr Payne se ho ujal

a k j eho prosb vysvtli ho biskup Táborský Mikuláš z Pelhimova
na knze, jeho a s ním zárove Jana Vlacha. Byl-li tento Jan, jak

píjmí jeho naznauje, národnosti románské, svdí to o stycích

s Valdenskými této vtve.

R. 1433 provodil Fridrich i Jan poselstvo eské do Basileje.

Zde —• Ize-li zprávy z rzných pramen picházející takto spojo-

vati') — byv od svých spoluvrc za
, .biskupa" zvolen, pijal i toto

vyšší svcení od Mikuláše z Pelhimova. Navrátil se však do Cech

udání (v. n.). Jestliže v as. . M. 1884, 163 [zde str. 83], se o tchto
vcech vyjaduji s vtší reservou, vysvtluje se to tím, že vydáním akt
od Wattenbacha (Jungv) životopis Reiserv co do hodnovrnosti získal.

[A. Jungúv spis Friedrich Reiser vydal r. 1915 nov W. Schmidt.]
1) Vlastn pocházel ze sekty tak zvaných Winklerv, ve Štrasburku

a jinde v západním Nmecku pod tímto jménem se vyskytující, která
se však od Valdenských neliší nic (tak za to má Miiller) neb nepatrn.

2) Maje již tehdy úmysl uvésti Valdenské ve spojení s husity, potkával
prý se Payne s odporem.

») Srv. as. . M. 1877, str. 407 a Quellen und Unters. I., 27. Akoli
v Obran víry proti Pikartm v ,,Mikuláši, ímského svleení knzi" nesnadno
poznati hned biskupa Táborského, v aktech výslechu Reiserova (zde máme
úplný citát) vystupuje jasnji (Niclaus vom Sande, t. j. z Písku, jak se také
i v eských pramenech, na p. v Chelického Síti víry, nazývá). Oba pra-
meny. Obrana víry i akta výslechu se kryjí, co se týe data: svcení Rei-
serovo se slavilo ,,in der Fronfasten in Herbst", emuž odpovídá, ,,pi
svátku sv. kíže na podzim". Na letopoet se Reiser pi výslechu (r. 1458)
nepamatoval, ale vdl, že to bylo ,,vor dem Concilio zu Basel". Bóhm
proto se domnívá, že se to stalo již r. 1430, protože koncil se poal v er-
venci 1431. Obrana má r. 1433. Bylo to nejspíše 1431 neb 1432, t. j. ped
cestou posl eských do Basileje, s kterými šel také Reiser (1433). Jestliže
Obrana vypravuje dále, že r. 1434 (?) Friedrich Nmec a Jan Vlach byli
posláni do ÍBasileje a tam vysvceni na biskupství opt od ,, knze biskupa
rádu ímského": není-li i tu skryt biskup Táborský Mikuláš, len poselstva
onoho? Jestliže ,,ta dva knze zvolena za biskupv tovaišstva svého",
mohlo se to státi v Basileji, neb i tam nacházíme Valdenské; mezi nimi
pední a hostitel , .apoštol" byl zeFreiburskéhoMarmetha. Když Friedrich
sám v nejbližších letech jiným svcení na knžství udílel, inil to na zá-
klad plné moci, kterou byl od Mikuhiše obdržel — (Da Reiser aber — wie
er selbst mittheilt — vom Bischof Nildaus Vollmacht erhalten hatte, ferner
selbst die Weihen zu ertheilen . . . Bóhm 85). Více v aktech výslechu o tom
není a vždy možné, že tato druhá ást Obrany jest zcela lichá.
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a zstal njaký as v Lanškroune, byv tam dán knzi nmeckému
na výpomoc.^) Opustiv potom echy, nejspíše již r. 1434, Reiser

strávil mnoho let na cestách v Nmecku, odkud, jak se zdá, mezi-

tím byv zvolen za pedstaveného své sekty ,2) pišel do ech zase

asi r. 1450. Zde našel dva spoluvrce; jeden z nich slul Stepán.

Byl to vychovanec Fridrichv, který se s ním posledn ped n-
kolika lety v Štrasburku byl setkal. Druhý slul Jan Weiler. Zprvu

byl prý pijat dosti vlažn v Praze i v Táboe
;
pomry v echách

se byly od r. 1434 velice zmnily. Potom hlavn piinním Štpána

a Jana podailo se nalézti, co Fridrich v echách hledal, t. podporu

pro esko-valdenskou propagandu. V Táboe vc umluvena ko-

nen. V elo postaven Fridrich sám, i pijal, nejspíše teprv tehdy,

titul: Fridericus dei gratia episcopus fidelium in Romana ecclesia,

donationem Constantini spernentium.^) Jemu stáli po boku tyi
mužové (biskupové?), onen Štpán, Matj, Michal; jména tvrtého,

jenž v nejbližších letech zemel, neznáme, snad to byl Jan Weiler.

Z eské strany slíbena penžitá podpora. Fridrich a pátelé jeho

se rozešli na cesty po Nmecku; Fridrich sám navštívil Nmecko
jižní. Po tech letech sešli se podle úmluvy v Míšni, ve vesnici

zvané Engelsdorf. Nejbližší schze, snad zase v téže lht, byla

v echách a sice v Žatci. Jeden z nich, zemev mezitím, se nedosta-

vil. Nové setkání umluveno na r. 1459 v Štrasburce. Fridrich

sám pišel tam díve (1457), nedlouho po schzi v Zatci; hned na

1) Tento knz pidržoval se Táborských. Další citát z výslechu zní

(Bóhm 84): ,,Da sandte ihn Procopius der Bohem in eine Stát der Bohem^
heisst Landtscron ; da hat er ein teutschen Priester, dem solit er helffen,

nachdem er viel zu schaffen hete. Demnach sey er darkommen, und ware
der ander Priester etwan nicht in der Stát, so hab er ihme verwesen und
wohl 30 Kind getauft. Und sie fragen da nit nach dem Chrisma. Und hábe
auch den Leuten das Sacrament geben und die Hostieen gesegnet nach
seiner Gewohnheit und er sey noch mehr denn ein Jar dagewesen."

2) Tak lze rozumti zápisku ve výslechu: ,,Item die anderen seines

Unglaubens habent ihne zu Heroltzberg bei Nurnberg erwáhlt zu einem
Obern und warenihrer wohl fúnf oder sechs" (Bohm86). Jan Vlach, zdá se,

že tehdy již s Reiserem nebyl. Jest-li zpráva v Obran nepodstatná, stal

se ,,biskupem" teprve v Heroltzberku. Nicmén plnou moc k svcení od
Mikuláše obdržel již díve.

') Pi výslechu zapsáno: ,,Item sie haben einen unter ihnen gehalten

f iir den Obersten und sei er der Oberst, aber nit íiir einen Papst genannt . . .

Item Friedrich hab sich selbst gehalten fiir einen Vikarien Christi uf Erd-
reich und einen Nachkommen St. Peters." O Reiserovi se zmiuje, na
Haupt str. 46 upozornil, též známý inkvisitor Henricus Institoris (Tractatus

contra errores exortos adversus eucharistie sacramentum. V Normberce
1496). Dle nho znl titul, jejž si Reiser dával, takto: ,, Fridericus dei

gratia episcopus Christi fidelium abnegantium donationem Constantini.
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poátku r. 1458 byl však zaten, pi emž mu 300 zlatých, které

z ech pinesl, odato. Pi výslechu si nejprve prý vedl tak, jako

by pi nm mimo kalich jiné odchylky nebylo, dovolávaje se i pro

sebe svolení koncilia k rozdávání pod obojí. Trápením \ynuceno
na nm vyznání úplné. Dne 6. bezna 1458 byl upálen a popel jeho

hozen do Rýna.

Spojením Valdenským s husity se jejich víra podstatn nezm-
nila. Nová jest organisace knžstva proti té, jaká byla u Valden-

ských francouzských a, pokud naše zprávy nás pouují, i v N-
mecku, ba i v Lombardii, ne sice v starší dob, ale pozdji. Zname-
nalo to zárove návrat k prvotnímu stanovisku Lombardských.
Valdenští v Nmecku mli obdržeti svou hierarchii, odpoutati se

od církve úpln. Spíše než upomínka na starší stav vci, psobil
pi tom píklad Táborských. Ano tato samostatná hierarchie

Valdenská mla vyjíti z Táborské. Od Mikuláše, biskupa Tábor-

ského, pijal Fridrich svcení na knžství, od nho obdržel
,,
plnou

moc" svtiti jiné. S tím však, co Fridrich Reiser v posledních

letech svého života vykonal, on sám spokojen nebyl. Ve výslechu

pirovnal prý dílo své k ohni, jenž uhasíná. Také spoleníci jeho pi
poslední schzi zdáli se mu vlažnými. Jest-li j eho \'yznání upímné,
pišel do Štrasburka bez nadje, že dílo své úpln provede. Píklad
daný Táborskými nehnul všemi tou mrou j ako Friedrichem. Celkem
Valdenští všude, kde se udrželi, pokud zprávy o tom máme,podoba-

j íce se v tom spíše kališníkm mírnj ším, než radikálním Táborským,
zstávali ve spojení s církví, kterou za pokleslou a zkaženou poklá-

dati nepestávali. Teprve styk s protestantismem vykonal to, se
ješt Tábor nebyl, který klesl sám hned potom (1452), když z nho
eskovaldenská propaganda byla vyšla. Že ostatek tato propaganda
bez úinku nezstala, patrno z osudu Valdenských na severu.*)

O tom nám vypravují nedá\iio od Wattenbacha vydané pra-

meny ,2) Inkvisice r. 1393—4 našla kacíe na severu v Štétiné

1) Fridrich a pátelé jeho se nestýkali v echách jen s Táborsicyrni,

Rýn" se zmiuje traktát „Kterak se lidé máji
[Bidlo Akty I., 327.]

'*) [Uber Ketzergerichte in Pommern und der Mark Brandenburg
(Abhandl. Berl. Akad. 1886). Novjší práce G. Brunnera, Ketzer und Inqui-
sition in der Mark Brandenburg im ausgehenden Mittelalter (Diss. Beriin
1904) nepináší proti Wattenbachovi skoro nic nového.]
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a okolí, pak v mnohých vesnicích Nové Marky a v Marce na Uke
(Uckermark). Vyslýcháno bylo bezmála pl pátá sta osob. Valden-

ství v tch stranách bylo staršího pvodu, jak patrno na p. z toho,

že žena 70 let stará povdla o svém otci, že narodil se ,,v sekt".

Výslechy Šttínských se nezachovaly. Valdenští ve vesnicích jsou

stavu selského neb emeslníci. Jich ,,mistrové, bratí, apoštolov"

nebydleli mezi nimi, ale navštvovali je asem, picházejíce kázat

a zpovídat, jinými svátostmi však nepisluhujíce. Jak jinde, tak

i tu pijímali je Valdenští od knží církevních, kteí k nim, lidem

pokojným, jak z akt patrno, se chovali shovívav, a o mnohých

vdli, že jich víra není bez úhony. Mnozí picházeli do kostel

bez víry, aby se neprozradili, jiní se zbytkem víry. Nkteí k svým
,,apoštolm" pohlíželi s povrivou úctou, více, když se jim aspo
jednou do roka vyznají, že zatraceni býti nemohou. Za zvlášt

tžký hích pokládala se písaha: v tom byla shoda. Odsouditi

nkoho k smrti, platilo nkterým za hích, který odpuštn nebude,

kdežto jiní mli za to, že soudce mže pokáním jej smýti.

Inkvisice r. 1393—4 nezahladila Valdenst\n v této krajin

úpln. Po více než pl století (1458) zase bylo teba zakroiti proti

vzmáhajícímu se kacíství. Než mezitím se dostavila pozoruhodná

zmna. Propaganda esko-valdenská se rozšíila na sever.

Dne 21. dubna 1458 v jedné vesnici (Selchov) zajato nkolik Val-

denských a odvedeno do Berlína. Jeden z nich, Matiáš Hagen

(rodák selchovský a emesla svého krejí) se vyznal: ,,se fóre pres-

biterum ordinatum per quendam, qui vocatur Fridericus Rysz,

in secta eorum episcopo, vulgo die truwen Bruderen appellata, et

ab eodem subdyaconatus et dyaconatus ordines successive rece-

pisse, presente quodam Nicolao etiam episcopo in eorum secta,

in habitu layicali sine vestibus sacris, non servatis sollempnita-

tibus in talibus observari consuetis, de šero, in una domo in oppido

Satzk in Bohemia, per manus impositionem dumtaxat . .
." Akoli

tue jest jen o svcení na jáhenství a ne také na knžství (snad jen

omylem pi zapsání výslechu),^) pece Hagen vil o sob, ,,se

1) O Hagenovi vypravuje též svdek souasný kanoník Vratislavský
Mikuláš Tempelfeld, ve spise proti králi Jiímu složeném práv r. 1458.

Zde se praví, že Hagen byl ,,ordinatus in sacerdotem per imposicionem
manuum cuiusdam Fredrici laici sutoris morantis in Sacz Prag. dioc. ma-
gisti sui." (Spis tento vydán od Losertha v Archiv f. ost. Gesch. sv. 61.)
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posse conficere sacramentum eucaristiae, missas celebrare in vulgari

Alejnannico in habitu layicali, confessiones audire, populum de

secta sua communicare sub utraque specie, quod sepius hiis in par-

tibus íecit extra ecclesias et in doniibus, stuphis sivé latibulis,

diluculi tenipore." O pijímání podobojí vyznal, že jest ho potebí

k spasení (esse de necessitate salutis), o Vikleíovi, Husovi, Jeroný-

movi, že jsou v nebesích (esse in vita beata). Z \'yznání jeho i ostat-

ních inkvisice se dovdla, že Hagen astji byl sloužil svým ,,mši"

a rozdával pod obojí. Z tch, kteí zárove zateni, jeden byl jinoch

teprv nedávno od otce Hagenovi odevzdaný na uení (ad discendum

alphabetum), jiný byl provodil Hagena do ech a pobyl tam s ním
celý rok, tetí konen byl rychtáem své obce. Tito ti blud se

odekli, Hagen zstal tvrdošíjným a zemel na hranici (1458). To

byl však jen poátek inkvisice, jež se potom rozšíila na jiné, kteí

z rukou upáleného mistra svého byli svátost pod obojí zpsobou
pijali. Z nich nikdo jeho na hranici nenásledoval, nýbrž všichni

se odhodlali blud, z nichž se ochotn vyznali, se odíci, aniž

proto Valdenství v té krajin zaniklo.

Ze Fridrich, od nhož Hagen svcení pijal, jest Fridrich

Reiser, nelze pochybovati. Stalo se to v Zatci nejspíše r. 1457.

Jest-li toto domnní, pokud se letopotu týe, správné,^) druhý

biskup pi svcení Hagena pítomný nemohl býti, jak Wattenbach

za to má, biskup Táborský, Mikuláš z Pelhimova, jenž tehda již

strádal ve vzení Podbradském. Mezi tmi, které Fridrich sám
pi výslechu pojmenoval, se však žádný Mikuláš nenachází.

Že v uení Petra Chelického mnoho Valdenského se nachází,

na to upozornil, pokud mi známo, nejdíve Zezschwitz (str. 159).

Potom Palacký v asto jmenované rozprav vyslovil se urit
a rozhodn takto: ,,Já nyní nepochybuji, že on záhy a sice již ped
rokem 1420 ml hojnou známost uení Valdenského a liboval sob
v nm, akoli k nmu nikde se výslovn nepiznal." Dvodem

1) O emž podle výpovdí Fridrichových i Hagenových sotva lze

pochybovati. Že již ped tím se propaganda eskovaldenská v té krajin
poala, patrno z výpovdí rychtáe Jana Gorisza: ,,quod aliis annis sepius
fuerunt ipse et aUi, qui šunt eiusdem perfidie, visitati per pyeshyteros illius

sectae, a quibus audiverunt celebrari missas, feceruntque eis confessiones

suas, et communicati šunt ab eis sub utraque specie." Zajímavá jest také
jeho výpov, že, když pijde knz, dosud neznámý, aby mu viti mohli,
musí znáti jméno pedchdce svého.

20
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pi-i tom jest, že „Chelický již t. 1420 neb 1419 hájil proti M. Ja-

koubkovi zásadu valdenskou o naprosté zápovdi prolévání krve

lidské a tudíž i každé války". Také v nkterých jiných stránkách

držel se podle Palackého uení Valdenského, ,,akoli samostatný

duch jeho nepoddal se mu cele a výhradn". Vycházeje od toho,

co zde eeno, pokusil jsem se, abych ješt uritj i vyšetil, jak se

uení Petrovo k Valdenskému má, upozorniv pi tom i na to, že

nejeden kus, který Valdenským rázem vyniká, mohl mu pijíti také

odjinud, aniž by jeden pramen druhý \'yluoval. Formule jedno-

duchá by i zde pedmtu svého nevystihla. Jako v uení Tábor-

ském, tak i tu shledati lze synthesi rozliných vliv a smr, ze-

jména Viklefo va, ke kterému Chelický se výslovn hlásí, i valden-

ského, o kterém mlí, a sice úpln] i u Petra, než u Táborských. Petr

jest, abych tak ekl, více valdenský než Táboi, ba více než Val-

denští sami, aspo jak se nám ponkud j eví ped hnutím husitským,

když nkdy msty se dopouštli proti svým protivníkm a odpad-

líkm.^) Od Fridricha Reisera se liší Chelický tím, že zaízení

zvláštního knžstva, které by zcela a ve všem vyhovovalo uení

jeho, nedoporuoval. Ovšem ml vící podle jeho návodu si knze

vybrati, neúhonného životem a mravy, akoli od mravní neúhon-

nosti úinnost svátostí z jeho rukou pijímaných závislou neinil,

teba mravní rigorismus Petrv se k této vt, kterou jsme od Lom-

bardských slyšeli, naklooval. Na místo mravní dostatenosti po-

ložil Chelický správnou víru, co se svátostí týe, zejména svátosti

oltání. Za správné pokládal uení Viklefovo, odmítaje i církevní

(transsubstanciaci) i táborské, pi tom kalich k podstat svátosti

poítaje. Tou cestou dospl ovšem i Petr k podobnému stanovisku

jako Reiser, akoli pece ne stejnému. Odkazuje tenáe ve všech

podrobnostech, k tomu, co ode mne eeno bylo jinde, opakuji

s Palackým, že Petr pi tom ,,utvoil sám svou zvláštní a ukonenou

soustavu vrounou".
To, o se pokoušel Fridrich Reiser, provedla potom pro sebe

Jednota bratrská.

1) V XVI. století, když Morel jménem Valdenských v Alpách s Oeco-

lampadiem vyjednával, pedložil mu také otázku, ,,an liceat nobis plebe-

culae nostrae consulere, ut interficiant falsos fratres proditores, qui inter

dietám plebiculam saepicule puUulant." O zabitých odpadlících viz též

zápisky o inkvisici na konci 14. století vydané od Haupta (Der walden-

sische Ursprung des Codex Tepl., str. 35).
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O stycích Bratí na poátku Jednoty nemíním opakovati vše,

co bylo eeno jinde. Mezi zakladateli Jednoty nacházíme ,,starého

knze Valdenského" a pro svého pr\Tiího biskupa Jednota si zjed-

nala svcení od Štpána, biskupa Valdenského, jenž potom upálen

byl ve Vídni. Nemáme sice plné jistoty, že jest to ue a soudruh
Fridricha Reisera, týž, kterého našel v echách, když kolem r.

1450 tam pišel, s kterým se potom setkal ješt dvakráte, v Míšni

a r. 1457 v Žatci; než mimo stejné jméno pro domnnku totožnosti

pi bližším uvážení lze najíti i jiný dvod. i) V tom je shoda mezi

nejnovjšími badateli, že Valdenští v Nmecku ped válkami husit-

skými nepestávali svátosti pijímati od knží církevních. Že tomu
tak bylo, i co se týe Valdenských rakouských, v dob, kdy Jed-

nota Bratí eských vznikala, slyšíme od tchto. Avšak Štpán
vede si jinae. O nm starý pramen bratrský^) vypravuje, že ,,se

nepoddal k posluhování kostelnímu až do smrti", že ,,posluhoval

tajn tm Valdenským mezi Nmci a tou píinou jest upálen".

Toto zvláštní a výjimené postavení Štpánovo si sotva lze vysvt-
liti jinae, nežli že vyšel z kruhu Reiserova.^)

Jest-li tato domnnka správná, Štpán nebyl Bratím, když
k nmu se o vysvcení svého biskupa obrátili, cizím. Z pramen
se totiž dovídáme, že Valdenští v dob, kdy vznik Jednoty nastával,

tedy i po pádu Tábora, zstávali ve styku se stranou podobojí, ba

s pedními zástupci jejími Rokycanou a Lupáem, a že posluchai
Rokycanovi, budoucí Bratí, se již tehda s nimi „seznámili". Ze-

jména Štpán byl prý znám s Rokycanou a s Lupáem, kteí ,,jej

za dobrého mli . .
." Když pak vše to uvážíme, sotva bez výhrady

bude nám lze opakovati po Palackém:
,,
Jakkoli nepopiratelný byl

vliv uení Valdenského pi založení Jednoty bratrské r. 1457, ovšim

jen prostedkem Petra Chelického, . . . musí pece uznáno býti, že

Bratí eští ve všem, co se týkalo uení a správy církve své, poínali

sob veskrz samostatn a neodvisle od Valdenských."

1) Díve (Quellen iind Unters. I., 35) se mi tato domnnka zdála sice
blízkou, však pece odvíižnou. Ve spojení s Reiserem uvádí Štpána nyní
také Haupt v Hist. Taschenb. 291 ; [rovnž v rozprav Waldenserthiím
u. Inquisition (D. Zeitschr. f. Gesch. III.) 382].

2) ,, Kterak se lidé" atd. (Quellen und Unters. I., 103. rBidlo
328.]).

') [\'^iz nyní lánek F. M. Bartoše, Valdenský biskup Štpán a jeho
úast pi ustanovení Jednoty bratrské (C. C. M.' 1916).]

20*
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Ze Petr Chelický jest duševní otec Jednoty, to práv nejstarší

prameny bratrské co nejuritji vyznávají samy. V jeho spisech,

a on sám zvláštního a uzaveného spoleenstva náboženského
nezaložil, bylo lze nalézti také mnohé zásady, kterými by se taková

spoleenstva íditi mla, a zakladatelé a organisátoi Jednoty si

vedli podle nich. Slovem: Petr Chelický jest dostateným prame-
nem, vznik Jednoty dá se vysvtliti vlivem uení Petrova na rzné
živly, z kterých poínající se Jednota se skládá. Než Bratí ped
vznikem Jednoty (kolem r. 1457) a než ji definitivn zorganisovali

(1467), mli pi svých stycích s Valdenskými píležitost seznámiti

se také s uením Valdenských a s ády u nich obvyklými. Že se to

stalo, patrno z pramen bratrských. Hned za prvního pronásle-

dování Bratí, které se poalo r. 1461, jeden ze zakladatel Jednoty,

knz Martin, píše Rokycanovi z vzení, ozval se takto: ,,A ponvadž
Valdenské snášíte a milujete, též smysléce pi viee, nebo kdyžkoli

naše bylo s nimi rozmlouvání, nenalezli jsme je u viee od sebe da-

leké, zvlášt v podstatných vcech: i proež by tehdy i nám také

nebylo shovno?" Slova knze Martina nemohou znamenati, že by
Bratí stykem s Valdenskými k poznání njakých nových pravd

vrouných byli došli ; Bratí mají již víru svou a jen ji sro\'iiávají

s vírou Valdenských, Nicmén i zde lze opakovati, co bylo eeno
svrchu o Táborských, že rzné prameny mohou se zesilovati a do-

plovati. Možnost pímého vlivu a píkladu Valdenských pi za-

ložení a ustavení Jednoty tedy pipustiti lze. Mnohem nesnad-

njší jest odpovd k otázce, co by urit v Jednot na tento vliv se

redukovali dalo. Podle mého mínní nejspíše stopy tohoto vlivu

lze hledati v sociálních ádech Jednoty bratrské, než tak, že nic

nebylo mechanicky peneseno neb nápodobeno. S podobným roz-

dílem, který naznaen jest mezi Valdenskými slovy perfecti a cre-

dentes, setkáváme se též u Bratí staré Jednot3\ Než kdežto u onch
vrstva dokonalejší kryje se s onou jakousi hierarchií, mezi Bratími
i vedle knží se nacházeli, kdo se odíkali jmní i sociálního posta-

vení, volíce ,,život kající". Kazatelé valdenští mezi svými vícími
sbírali píspvky, kterých užíváno k \^živ jich samých a k pod-

poe vncích, zvlášt tch, kteí v dob pronásledování trpli.

I v závtech Valdenští na své spoluvrce nezapomínali. Podobn
bylo v starší dob mezi Bratími, s tím však pozoruhodným roz-

dílem, že knžstvu bratrskému vliv na správu tchto dchod
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Jednoty nepopán žádný.^) S tím souvisí, že knží bratrští mimo
pohostinství nemli od len Jednoty pro sebe nieho pijímati;

jim se ukládala nejen chudoba, ale též runí práce, kdežto kaza-

telm francouzských Valdenských se výslovn zapovídala. Jednota

se v té píin ídila radou Chelického.^) Jestliže však v jeho spi-

sech o písaze skoro nic neslyšíme, tak že jen jako náhodou se doví-

dáme, že i on ji zavrhoval, v Jednot však rzné mínní o píísaze,

když se bhem asu dostavilo, více než jiné kusy sporné pisplo

k vzniku stran, dá se tu spíše s jakousi pravdpodobností tušiti

pímý vliv styk s Valdenskými. Ze knží bratrští v starší dob
tkavý život vedli podobn jako valdenští kazatelé, vysvtluje

se podobnými pomry; že se však pozdj i v ,,menší stran" tato t-

kávost poítala tém k podstat pravého knžství podobn jako

chudoba, pipouští domnnku, že pro starší Jednotu tato tkávost
knží mla také jiný význam, a i tu knz, jenž vrn podle slov

evangelia chodí po svt a káže, odpovídá též tomu, co již Chelický

schvaloval. Jestliže tedy nemožno není, že Bratí od Valdenských

i pímo nco pijali, pece je\-í se nám Jednota, než ješt organisace

její založením vlastního ,,ádu knžského" dokonena, naninoze

již na vyšším a dokonalejším stupni vývoj e.^) Co se nepodailo

Reiserovi, podailo se Jednot i v tom smyslu, že založila svoje

knžstvo i že pokraovala v esko-valdenské propagand, než tak,

že ona, jsouc živlem mocnjším. Valdenské do svého stedu pojala,

nkteré hned pi svém založení, pozdji pak (nedlouho po r. 1480)

pesthováním do Lanškrounská — tedy tam, kde njaký as Frid-

rich Reiser byl psobil — a Fulnecká Valdenských z Braniborska,

1) Srv. as. . M. 1884, str. 165 [zde str. 84].

-) V Quellen und Unters. II., 43 jsem napsal: ,,Das Ideal eines guten
Priesters, wie es Chelický vorschwebt, mahnt an den waldensischen Wander-
prediger; von den Waldensern weicht Peter aber daiin ab, daC er dem
Priester nicht nur die evangelische Armuth, sondern auch Hándearbeit
auferlegt." Proti tomu Preger (str. 108) nyní pipomíná, že i to se nachází

u Valdenských, totiž Lombardských. Také Valdenským v jižním Nmecku
v 2. polovici XIII. století se pipisuje vta: ..clerum damnant propter

otium. dicentes eos debere manibus operari sicut apostoh." O rakouských
Valdenských ke konci XTV. vku však již nic podobného se nepraví a proto

jsem se vyslovil takto o Chelickém. Nyní K. Miiller (str. 12.5) dospívá
k tomuto vvsledku: ,,am Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts
finden wir die Entlialtung von der Arbeitauch bei den deutschenWaldensern
als Vorschrift." Co se francouzských Valdenskýcli týe, mezi tmi, jak
vysvítá ze zpráv o jich jednání s protestantskými theology r. l.')30, se runí
práce kazatel ujala. Od které doby, nevíme.

') Srv. . C. M. 1885. 47 [zde str. 121].
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tedy práv tch, jichž propaganda jím zorganisováná nejmocnji

se byla dotkla, kdežto pi jednání Bratí s Valdenskými v Rakou-

sích o njaké bližší spojení hned v prvním desítiletí Jednoty Val-

denští, a mezi nimi Štpán psobil, se nemohli odhodlati k roz-

hodnému kroku, kterým by se od církve oddlili úpln a ve všem,

kdežto Bratím zase vadilo, že misti Valdenští více pée vnovati

se zdáli ekonomické stránce svého úadu, t. j. sbírkám mezi svými,

nežli se s evangelickou chudobou snášelo.

Vracíme se, odkud j sme vyšli, k literatue Valdenské.
Ze nkteré spisy, které historikové valdenští prohlašovali za

velmi staré, nemohou býti starší XV. století, že jich pramenem, a
nejsou pouhým pekladem, b^da velká konfesse i apologie Tábor-

ská z r. 1431 a Husv traktát De ecclesia, dokázal již Dieckhoff.

Herzog pidal ješt jiné spisy, podle jeho mínní za vlivu literatury

husitskotáborské složené, jichž originály i vzory urit ješt na-

lezeny nejsou.

V aktech inkvisiních XV. století bývá e o kacíských kni-

hách. Ve švýcarském Freiburku r. 1430 pátráno po knize jednající

o neužitenosti mší a modliteb za mrtvé; inkvisice se dovdla
mimo jiné i o nmeckém pekladu evangelií, který z Freiburka po-

slán byl do Basileje. R. 1458 Hagen pi výslechu odvolával se na

své knihy ,,plné blud". Fridrich Reiser rozdával asto knihy,

které opisoval jeho ue jménem Martin. Nmecké zpracování

njakého táborského traktátu by nás tedy nepekvapilo nikterak,

a se dosud nenašlo. i) Avšak i v románské literatue dá se vysvtliti

jako výraz ohlasu, který i mezi románskými Valdenskými hnutí

husitské v 1. polovici XV. století našlo.2) Pi zvláštní povaze lite-

1) [Novji objeven byl aspo nmecký peklad Husova Provázku tí-

pramenného a velikého Výkladu od valdenského mistra Mikuláše Rutze
v Roztokách v Meklenbursku, vydaný tiskem na konci 15. stol. Srov.

J. Miiller, Mikuláš Rutze valdenský pekladatel Husových spis (. .
H. I., 1895).]

-) Herzog ml za to, že zpracování spis dle vzor táborských sou-

visí teprve se stykem románských Valdenských s Jednotou bratrskou ke
konci XV. století. Než sotva právem. Bratí táborských spis nerozšiovali,

protože se k nim ve všem neznali. [Bartoš, Studie k Husovi I. (as. esk.
Mus. 1915), str. 6 vyslovuje názor, že husitské a táborské spisy dostaly se

k Valdenským teprve zárove s bratrskými v souvislosti s cestou br. Lu-
káše do Itálie v 1. 1491— 8. Mezi spisy tmi byl i traktát M. Mikuláše
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ratury Valdenské teba si ovšem položiti otázku, zdali skutené

tyto spisy složeny byly hned v XV. století a ne pozdji v XVI.

neb XVII. Práv nkteré z tchto spis, jak již eeno, prohlašo-

vány od spisovatel XVII. století za velnai staré. Otázku onu si

položil Dieckhoff. Odpovd jeho znla, že tyto spisy byly sice

v XVI. století na rnnohých místech ve smyslu protestantském pe-

mnny, že však nicmén v prvotní form náležejí XV. století.

I další badání zdá se mínní Dieckhoffovo potvrzovati.^)

Spisy, které jsou v souvislosti se styky Valdensk^^^ch s Jednotou

bratrskou, tvoí zvláštní skupinu pro sebe. I to jsou spisy román-

ské. S románskými Valdenskými dostali se Bratí do styku na konci

století XV. cestou Lukáše z Prahy a Tomáše Lanškrounského,

píjrním Nmce,^) do Itálie (1497—8), na které snad také Valden-

ské v Alpách navštívili.

I tu nemaje úmysl opakovati, co eeno bylo ode mne jinde,

obmezuji se na nkteré poznámky.

L i s t, ve kterém se apologeticky, ale s pimíšením ostré po-

lemiky obrací ke k r á 1 i V 1 a d i s 1 a v o v i (al serenissimo princi

z Drážan De quadruplici missione, jehož pekladem, jak Bartoš upozoruje,
jest valdenský spis ,,Alcuns volon ligar la parolla di Dio". Xázoru Barto-
šovu o tak pozdním zanesení spis husitských k Valdenský-m odporuje

J. Miiller, Mag. Xikolaus v. Dresden (Zeitschr. tur Brúderg. IX.) 1915.]
1) Dieckhoff, soud podle text, které jemu známy byly, pedpokládal

starší (z XV. století) valdenské zpracování táborských originál a sice

dle všeho právem. Jeden z rukopis pozdji v Cambridgi nalezených
a sice z 2. polovice XV. století, obsahuje také dot^-né traktát}' ped tím
známé jen z rukopis XVI. vku (v Ženev a v Dublin). Škoda jen, že
rukopisu toho zachovala se jen první menší ást (Montet 50). Xež v tom.
co máme, jest také obsah ztracené ásti udán. Litovati jest, že Montet
z této zachovalé ásti více neotiskl. Podle toho však, co v pílohách (195— tí)

otiskl, lze s nejvtší pravdpodobností za to míti, že rukopis representuje
ono Dieckhoffem pedpokládané starší zpracování. Ze starší redakce
zstal i v rukopisech XVI. století: mastre Joh. sancta memoria, t. j. M.
Jan Hus. Nkteré z dvod, pro které Dieckhoff za to má, že tento starší

text byl v XVI. století ve smyslu protestantském podruhé pepracován, ne-
obstojí. V traktátu o oistci D. zvlášt váhu klade na místo, kde se jako
píklad, že híšník mže spasení dojíti pouhou vírou beze skutku, uvádí
lotr na kíži, jenž v Krista uvil. ,,Es liegt hier," podotýká D. ,,der pro-
testantísche Gegensatz gegen den Standpunkt der Conf. Tábor, vor." Že
však takový protestantský názor se mohl vyskytnouti již v XV. století,

dokazuje Chelického Výklad pašijí podle evang. sv. Jana. Njaká sou-
vislost mezi tímto spisem Chelického a traktátem Valdenským proto
patrná není. Dieckhoff a po nm i Herzog ostatek pehlédli, že i pro ono
misto originálem jest konfesse Táborská v jiné své ásti (ve vydání Lydiov
str. 180; srv. Chronicon Taboritarum ve vydání Hoflerov str. 665).

•) Je to týž Tomáš, který ped tím od Bratí k Valdenským do Brani-
borska poslán byl, když tito se k vysthováni cliystali. f:Srov. výše 152.^
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Rey Lancelao) malé stádce (lo petit tropei) kesan nazývaných

neprávem Pikarté neb Valdenští {v rukopise p. o v., t. j. Picards

Vaudes) nejnovji i Montet (153) i Comba (194) pokládají za list

sepsaný nikoli jménem Bratí, nýbrž Valdenských pimlouvajících

se za Bratí. Jest to mínní naprosto nemožné. Místa citovaná od

obou to dokazují s nejúplnjší bezpeností. Jest to spis bratrský,

pi jehož latinské redakci (nám ztracené) Bratí užili, jak se zdá,

pomoci svých pátel, které za obratnjší pokládali, v dob, kde

\livem humanismu se stilistická stránka výše cenila. Tento latin-

ský text byl potom pro Valdenské zpracován románsky. List králi

Vladislavovi nachází se v Dublinském rukopise z 1. polovice XVI.

století, zárove s jiným traktátem valdenským (A y c z o es

la causa del departiment de la gleysa Ro-
mana), který není než zpracování (nikoli pouhý peklad) spisu

bratrského z r. 1496. Ze tato pedloha bratrská se dostala k román-

ským Valdenským Lukášem z Prahy, sotva lze pochybovati.^)

Mezi spisy valdenskými ode dávna poutá pozornost badatel

jich katechismu s.^) Leger jemu pibásnil letopoet 1 100.

1 když víra v tyto smyšlenky b\7'la otesena, katechismus valdenský

platil za originál, katechismus eskobratrský, známý ostatek jenom

2 nmeckého pekladu, od r. 1522 zaínaje \ydáváného, za pozdjší

podle onoho vzoru složený. Proti bžnému mínní se ozval Dieck-

hoff (str. 104), prohlásiv oba katechismy, valdenský i bratrský,

za dv rozliné redakce téže pedlohy. Tuto pedlohu pak pikl
literatue eskobratrské. Jiné bylo mínní Zezschwitzovo, podle

kterého by valdenskému katechismu slušela priorita, než tento

sám by byl vznikl pod vlivem styk valdenských s Jednotou, pod

vlivem literatury husitské. Otázku tuto ani nyní za \^ízenou po-

kládati nelze, a Zezschwitz se pozdji, když další badání nová

data na svtlo \'yneslo,3) svého mínní vzdal, vysloviv se v lánku

i) Mezi eský \-zor a valdenské zpracování teba ovšem položiti

latinsky'' text.

2) Srv. Kócher, Catechetische Geschichte der Waldenser, Bohmischeii
Bruder atd. Jena 1768.

3) Viz moje pojednání (\e Zprávách Spolenosti nauk 1877) ,,Der

bohmische Text des Briiderkatecliismus" a Quellen und Unters. I., 66—73.
[Srov. publikaci J. Miillera, Die deutschen Katechismen der bóhm. Bruder
(Monum. Germ. paedagog.) 1887, a podrobnv referát Gollv o ní v Athe-
naeu V. (1888) str. 219—222. K tomu poznámky F. Bartoše v as. esk.
Mus. 1915, str. 6.1
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O Jednot bratrské sepsaném pro nové vydání {Herzogo\y) theo-

logické encyklopedie (2. sv., str. 658) takto: ,,Litteransch haben

die Waldenser einen dogmatisch-lehrhaften Einíliiss auf die bóh-

mischen Briider nicht getibt . .

."i)

Zbývá ješt zmíniti se o kratším spisku valdenském, nazvaném

,,A n t i k r i s t", který sice v rukopisech se nenachází, který však

spisovatelé XVII. století, Perrin a Leger, pinášejí. Také o nm
Dieckhof se domníval, že vyplynul z pramen eských zejména

bratrských.2) Všecky otázky týkající se této skupiny spis valden-

ských tím ješt vyízeny nejsou, zejména co se týe asu, kdy slo-

ženy byly, hned-li po cest Lukášov neb snad teprve pozdji.

Otázka tato jest menší váhy, neb Kdyby i složeny byly hned kolem

r. 1500, z toho by pece nenásledovalo, že románští Valdenští sty-

kem s Jednotou a známostí, které nabyh o literatue bratrské, se

dali pohnouti k tomu, aby zrušili své poloviaté spojení s církvi

a zaujali stano\dsko tak samostatné, jako zaujímala Jednota již

od r. 1467. K tomu se románští Valdenští odhodlali teprv nco

pozdji, vstoupivše ve styk s protestantskými theology ve Švý-

carsku. Jsou-li však spisy valdenské, ve kterých se jeví vliv lite-

ratury esko-bratrské, starší tohoto rozhodného obratu, což jest

velice pravdpodobné,3) lze za to míti, že tento obrat byl jimi,

teba ne zpsoben, pece pipravován.

1) Zezschwitzovi vznikly i pochybnosti o vUvu uení \'aldenského

na Petra Chelického. „Palacký nahm"das als sicher an: aber auch dabe

wird man sich eines vorsichtigeren Urtheils befleissigen miissen."

2) Srv. .. M. 1883: O nkterých spisech br. Lukáše z Prahy. Montet

(173—.174) na základ toho, co tu eeno, pokládá Lukášovu ,,Bárku" za

pramen. Já jsem se tak urit nevyslovil, protože máme tento spis jen

v druhém zpracování z r. 1512 a nikoli také v pr\-ém z r. 1492. Avšak
již také v prvním zpracování jednáno bylo o Antikristovi. S ješt vtší

reservou jsem se vyjádil v Quellen und Cnters. 1 ,
70—73. Že práv spis

Lukášv byl bezprostedn pramenem pi sepsání valdenského Antikrista,

ani nyní bych netvrdil s uritostí.
=•) List Vladislavovi a traktát ..Ayczo es la causa" nacházíme v ruko-

pise Dublinském z 1. polovice XVI. století. Jestliže v tomto, jak Montet

se zmiuje, poítají se jen dv svátosti (str. 157), totiž kest a veee Pán,
spisbratrskv však o píinách oddlení (z r. 1490) sedm svátostí poítá, mohli

bychom za to míti, že onen traktát prozrazuje již vliv protestantismu,

že tedy byl sepsán pozdji anebo aspo na dotyném míst zmnn. K uri-

tému rozhodnutí bv bylo teba znáti doslovné znní traktátu. JNIožnost,

že složen byl ješt než vliv protestantský se dotkl Valdenských, jest tím

dána, že i ve spise bratrském se vlastn jen dv svátosti za pravé svá-

tosti uznávají. O katechismu lze se vv.sloviti mnohem uritji. První vy-

dání Perrinovo (1019) jest tendenn zmnno bezpochyby od nho samého.
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Ne bez dvod se domnívá Herzog, že to byla ást Valdenských

dotknutá již ped tím vlivem eským, která r. 1530 skrze Morela

a Massona vstoupila ve spojení s reformátor}^ švýcarskými. R. 1532

povoláno shromáždní do alpského údolí Angrogneského (synoda),

které po nkolikadenních poradách pijalo adu lánk, z nichž první

prohlašuje písahu za dovolenou, jiné dovolují kesanm pijímati

úady veejné a v nich kárati své bližní pro jich viny, duchovním

pak se ženiti a míti vlastní jmní. Jest patrno, že odstranny zá-

sady starovaldenské práv tak jako vítzstvím tak zvané YHsi

strany Bratí na konci XV. století zásady starobratrské. I mezi

Valdenskými se však v^^skytla strana konservativní a tato protiva

stran uvedla Valdenské jeŠte jednou ve styk s Jednotou bratrskou,

o kterém máme zprávy nejprve v Blahoslavov Summ, potom

v GillesovýcJi djinách Valdenských (1643), z nichž ani jedna ani

druhá není zcela pravdpodobná a které se rnezi sebou srovnati

nedají. Podle Blahoslava by bjdi pišli dva poslové Valdenských,

ab}^ se s Bratími o svých vcech poradili, ale také pouili, zdali

pravda jest, že i Jednota nkteré novoty, zejména manželství svých

knží, pipouští. Po nkolika msících opustili echy, spokojení

prý se vším, co a jak našli. Gilles však vypravuje, že oba Valdenští

kteí do ech pišli, Daniel a Jan jménem, byli vdcové starovrné

minority a neprávem se vydávali za zástupce všech. List, který pak

od Jednoty pinesli — Gilles pináší francouzskou parafrasi'— zní

dosti neurit, neudíleje v j ednotlivostech žádné rady, leda aby Val-

denští se varovali roztržek a nepodnikali proto nic klopotn. Vy-

pravování toto zdá se býti skutenému prbhu vcí celkem bližší .i)

K otázce: kolik jest svátostí? se odpovídá: dv, kest a eucharistie. V ruko-

pise Dublinském z 1. polovice XVI. století však odpov zní: „Dui son

necessaris e communs a tuit. Li autre non son di tanta necessitá." Ze
takovétouení o svátostech mohlo vzniknouti ped theologií protestantskou,

dokazuje spis bratrský z r. 1496. Ped Bratími se podobné uení vyskytuje
již u Táborských.

1) Viz Blahoslavovu Summu vOuellen und Unters. I., 125; Gilles I.,

52—57. List bratrský má datum 27. ervna 1533. Srv. Herzog 389 si. Ná-
padno jest, že se list bratrský o švýcarských reformátorech, se kterými Val-

denští práv byli ve spojení vešh, tak nepízniv vyjaduje, když Jednota
sama s nmeckými protestanty, zejména s Lutherem, se stýkala. Než i to

by se dalo vysvtliti. Lukáš, který sice již byl zemel (1528), jehož smr
se však ješt njaký as po jeho smrti v Jednot udržoval, nebyl s prbhem
onch styk s Lutherem spokojen, a když uení Zwingliho také v Jednot
nkteré pívržence našlo, opel se tomu rozhodn. Tabo zvláštní nechut
k" švýcarským theologm ozývala by se pak jet v list z r. 1533.
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Protestantské uení a zmny s tím souvisící nebyly mezi ro-

mánskými Valdenskými zavedeny ani hned ani všude; nejprve se

to stalo v Provenci, nejpozdji v údolích alpských. Ve spisech

valdenských z té doby, na p. v konfessi z r. 1571, se pak vždy uri-

tji ozývá tvTzení, že jich víra byla táž také již v starší dob a že

oni vlastn spojují protestanty s prvotní církví. A tak se pipravuje

pda k falsifikacím, které odstraniti se podailo teprv kritice

novovké.
Ze badání o Valdenských ani tím. co již vykonáno, skoneno

není, patrno z toho, co eeno. Nás pi tom ovšem zvlášt zajímati

bude vždycky to, ím také na církevní a náboženské djiny eské

svtlo padá. Tu by bylo však potebí, aby se práce s obojí strany vy-

cházející setkávala a navzájem se podporovala. Jak mnoho i tu

ješt zbývá z onoho úkolu, který Palacký ke konci svého asto

doteného pojednání naznail! „Dle mého citu a pesvdení,"

tak napsal, „jest nyní jedna z nejpilnjších a nejdležitjších úloh

našich: sbírati všecky ješt pozstalé písemné památky úsiK a práce

ducha eského, jak vbec, tak i zvlášt na poli bohoslovném v 15.

i ]6. století a v každém kterémkoli smru se jevil." Vysloviv páni,

aby se i tiskem vydalo, co dležitjšího, dodává Palacký: „Nebude

to bohdá práce nevdná: ba za to mám, že tu odhalí se všelicos,

co vdt hodno jest . . . a že zjednáno bude národu našemu i na

tomto poli v památkách ducha lidského estné místo . .
." Bez

vydání tiskem aspo toho, „co dležitjšího" — a k tomu by jist

patil Archiv bratrský v každém ohledu — podrobnjší badání ím

dále tím obtížnjším se stává. Kež zdá se, že pání vyslovená Pa-

lackým zstati mají ješt dlouho tím, ím on sám je nazval: pia

desideria.
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O moci svtské 76, 134; O šelm
a obrazu jejím 19, 67, 76, 134;
Re a zpráva o tle božím 15, 19;e o zákl. zákon 19, 34; O Antikr.
19; Výklad o dlnících na vinici

18, 29; e na pašije sv. Jana 18,

20, 29, 311; e sv. Pavla o lov.

st. 18, 27; Zpr. o svátostech 20, 31,
33—4; list kn. Mikul. 5, 20; list

knžím Mart. a Mikul. 138.
Chelii bratí 48, 65—67, 74—77,

80, 92—4, 122, 134. .

Chiliasmus, chiliasté 8— 10, 13—4, 41.

Chlumec n. CidUnou 184, 215; roz-
mlouvání r. 1496 174, 184, 185,
191, 192, 194, 216, 222, 224, 227,
232, 234, 235.

Choce 246.
Chotbo 139; v. Lupá Martin z Ch.
Chrast msto 244.
z Chenovic Eliáš, Br. 153, 246.
Chrvsostomus 233.
Chropiúský Jíra 239, 241, 245.
Chrudim: dkan podob. Prokop 146.

z Chrtidim Viktorýn [Kornel ze
Všehrd], mistr 161, 236, 239.— Halar Augustin v. Halar.

Chvojnov u erv. eice 292.
Chulava Jakub, jinak Sválenský, Br.

130, 147—8.

Indie, indická církev 131; Jan pop
131, 154.

Innocenc III. papež 280.

Institoris Jindich, inkvisitor 4, 241,

244, 302.

Isidor Sevillskv 264.

Itálie, Vlachv Í05, 238, 311 ; Valden-
ští v It. 251—2, 279.

Izaiáš, Br. u p. Jestebského 244.

Jafet Jan, hist. bratrský 59, 60, 72—3,
78, 89, 111; jeho spisy 68, 89, 112,
237—247.

Jakoubek ze Stíbra v. ze Stíbra.
Jakub, knz v Divišov 64, 73, 134.— knz na Táboe 109.— Chulava, jinak Sválenský v. Chu-

lava.— Stíbrský v. Stíbrský.— Štkenský v. Štkenský.— Weydener z Nisy v. Weydener.
Jamnici, pezdívka Bratí 130.

Jan z bratí Chelickvch 48, 80, 88
až 89, 92—4, 114, 118, 134.— (Janek) Br. (v Chocni?) 246.— knz v Bli, Br. (?) 240.— pop v Indii 131, 154.— Valdenskv XVI. stol. 314.— Vlach, knz 301.— v. Cvilda, erný, Hoiek, Chel-

ický, Javornický, Klenovský, Ko-
lá z Vitanovic, Korunka, Kováík
Topolský, Krp, Nemocný, Opona,
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Poímský, Poustevník, ze Sušice,

Štkensk)^ TáborskýVilímek.Truh-
lá, Vocásek, Vodanský, ze Zátce.

z Janova Msit], mistr 12, 32, 48 (.,Pa-

ížský"), 55, 65, 75, (,,M. Pražskv")

141, 142, 226, 294.

Jaroš z mlýna pod Stranovém, Br.

149, 154.

Jarošov u Jind. Hr. 36, 59.

Javoniický Jan, Br. 239, 245.
^

Jednota bratrská, Bratí eští 3, 4,

40—247, 258, 288, 293, 306—314.
— Její ády církevní a spoleenské
87—8, 162— 5, 308; vlastní ád
knžskv 123—134, 140, 150—1,
189—191, 238, 309; biskup 162,

164, 187—8, 208, 238; jáhnové
163l_4, 189; starší 87, 124, 133,

162; radaúzkál62, 187—8,207—8.

238; hospodái 87, 164; pomoc-
níci (správcové almužen) 164 ;

soud-

cové (= pomocníci?) 164; pomoc-
ník 179, 208; sudí 180, 187—8,
208; zpovdník 179, 208, 246;

kraje 164— 5, 215—6; rada kraj-

ská 165. — Shromáždní, synody,

snmy 124—5, 163, 188; r. 1464 na
horách Rychnovských 47, 133;

r. 1467 ve Lhotce 124, 132—3;
r. 1490 v Brandýse (v. Brandýs)

;

r. 1494 v Rychnov (v. Rychnov) ;

r. 1495 v "Rychnov 180, 232;

r. 1496 rozmlouvání v Chlumci (v.

Chlumec) ; r. 1497 neznámo kde
181 ; r. 1498 v Perov 181 : r. 1499

v Brandýse 181, 187; r. lóOOvPe-
rov 163, 181; r. 1500 v Rychnov
1 88.— Bratí a moc svtská (úady,
soudy, zvi. konšelství) 170— 7, 181

až 182, 184, 196—8, 202, 205—7,
211—4, 217—221, 223, 225—7,
233—6; pijímání mocných (pán)
do J. 173—4, 177, 20Í— 2. 220,

234—6; Bratí a písaha 170, 173.

176, 181. 183, 198, 202, 205—7,
211—2, 217—8, 221, 223, 225,

až 231 ; Bratí a služba vojen-
ská 170—1, 176, 182, 213, 217—8.
221—2, 234—5.

—.,, malá strana". ,, menší stránka" 4.

42. 177—196, 202—5, 207—8, 211

až 236, 245—6, 309; její ád knž-
ský 186, 219, 223.

Jeremiáš v Rychnov (ne v Lito-

myšli), rodem , .Tater" 105.

Jeronvm, spoleník Rokycanv 135

až 136.

Jeroným Pražskv 153, 300. 305.

Jeruzalém 167.

Jestebský pán 244.

Jetich, Br. (v Chocni?) 246.

z Jiína Jan mistr 9.

Jindich Miinsterberský kníže 52 (?),

157, 233 (?).— viká faráe Táborského Jana
Vilímka, Br. 242—3.

Jireek Josef, 3, 5, 89, 114, 236.

Jií král 48—9, 51—2, 55, 57, 59,

62, 66, 68, 72. 82, 97—101, 103.

105. 109, 111—3. 119, 129, 130,

136—8, 141—2. 149. — Jeho sy-

nové: Jindich (?) 52, 233; Vikto-
rýn 147.— (Jíra), bakalá z Jind. Hradce,
Br. 241—2.

— (Jiík), bedná z Votic, z ,,malé
stránky" 185.

— v. erný, Chropiský, z Meziíí.
Ptikostelský, ze Sušice, ze Žatce.

fohanna, manželka kr. Jiího 53, 97,

137, 149, 154.

Jostes Fr. 253, 254.

Jošt, biskup Vratislavský 99, 111, 112,

Jung A. 300— 1.

Justinger, švýc. kroniká 298.

Kabátník Martin. Br. z Litomyšle 153.

Káe sestra 247.
Kalenec Jan. z ..malé stránky" 195,

209.

Kant 253.

Kapra (Capra), kožišník v Benátkách.
Br. 246.

Karel IV. cis. 55.

Karlštejn 105, 160.

Kašpar, Valdenský z Branib., potom
Br. 153—4.

Kathai 264— 5, 276.

Katruše, sestra 246.

Keller L. 252—4.
Kladsko 54, 152. 157.

Klára, hospodvn ?klikuláše vetenáe
193.

Klatovy 80, 82, 113. 138, 183, 223.

Klenovský Jan, Br. 52, 142, 162.

177—9, 187, 194. 203. 208. 222.

224—7, 232—234, 237. 239. 242až
243, 246; jeho spisy 52. 232.

Klokoty 59.

Kokovec Mareš, Br. 153—4.

Kolá Jan z Vitanovic 48. 76. 80,

91—94. 134, 237.

Kollin (CoUinus) z Chotiny Matouš
191, 243.
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Komayovský Gabriel, Br. 12tí, 237,

240.
Komenský J. Am. 192, 253.

Konopišt 296.

Konstantin císa 22—25, 31, 40, 83,

121, 128, 252.
Koranda Václav starší, knéz táb. 7,

8, 9, 10, 297.— Václav mladší, mistr podob. 53, 54,

119, 146, 150, 156. 174, 245.

Korunka Jan, Br. 110, 111. 239.

Kostkové z Postupic 152, 236. — Al-

brecht 50; Bohuše 57, 153, 1 74; Jan
starší 54, 57, 119, 173—4, 191;

Jan ml. zv. Tlustý 56, 174; Vilém
56; Zdenk, nejv. purkrabí 49, 50,

56—7, 129. 146, 148, 174, 244.

Košatská rota 93.

Kovaík Topolskv- Jan, Br. (v Chocni)
246.

Kozi tvrz (Kozí Hrádek) 38, 77, 296.

z Královic v. Strachota
Krasonický Vavinec zv. Lorek, Br.

3, 4, 88. 160—1, 179, 194, 208, 226.

230, 239, 243, 245—6; jeho spisv

4, 58, 88, 90, 105. 112. 133, 140,

148, 159—161, 185, 187, 196,

205—8, 230—2, 237, 239, 240—6.
Krin 96—97, 107, 116— 7; v. Martin
knz v K.

Kištan, knz (ve Vilémov?), a jeho
syn ^Mikuláš 74.— z Prachatic 10, 297.

Kiž, Skuteský dk. podob. 146.

Kroméiž 80, 81.

Krp Jan, Br. 246.

Krumlov na Mor. 81.

Kunrát, arcibiskup Pražskv 141.

Kunvald 67, 68. 73, 76. 78, 80, 86,

95—7, 105, 106. 110, 111, 144,

164, 184.

z Kunvaldu (Kunvaldskv) Mate i,

první biskup J. 125. 128"; 133, 158,

162—3, 176—179, 183—8. 194—6,
204—8, 214—6, 218—9, 222, 224
až 7, 229, 231—2 234, 237, 239 až
241, 245.

Kutná Hora 4, 11, 55, 59, *5S, 145,

154.

Ladislav, král eskv" 55, 62, 67—8,

70—72.
Lanškroun, Lanškrounsko 152, 185,

302, 309 ; v. Tomáš Nmec z Lan-
škrouna.

Lasicius. Lasicki 45, 52,59, 68. 79,

89, 110, 111, 133, 142, 195. 232.

2 Lede Petr, stud. Pražské univ. 99,
109.

Leger Jan, historik XVII. stol. 257— 8,

266, 271, 292, 312.
Lenešice 246.
Lessing 253.
Lev, Br. z ,,malé strany" 194.
Ležka Jan, pomlouva Bratí 149,

155.

Lhotka (neb Lhota) u Rychnova 124,

127, 133, 163. 237—8.
Lilienstein Jakub 40.

Lipník na.Mor. 188; fará,. Lipanský"
241—2.

Lipsko 299.

Liška pan, pítel Jednoty 176, 206,

207.

Litice, Liticko 59, 66, 68, 78, 95, 106,

113, 118.

Litomyšl, msto a panství 56—7, 72,

105, 110, 153, 161, 173—5, 179,

184—5, 191, 197—8, 208, 238. 242.

Lollardi 292.

Lombardie 291 ; viz Valdenští, vtev
lombardská.

Lorek v. Krasonický
Louny 291.
Ludvík Bavor, cis. 277,

Lukáš, knz táb. 15.

— z Prahy (Pražský), Br. 3, 4, 54,

57—8, 153—4, 157, 159—162,
168—9, 173, 178—180, 183—4,
186, 188—9, 191, 193—4, 198—205,
208, 211, 226—7, 232, 234, 237,

239. 243. 245—6, 290, 310—313;
jeho spisv 4, 54, 57—60, 68, 106,
109—111,' 113. 131, 133, 138, 141,

143, 157, 159, 19.5—6, 198—205,
209—223, 226, 229, 231—2, 237.

Lupá ]\íartin z Chotboe, knz a
mistr podob. 59, 60, 73, 84, 85 p.,

93 (?), 97, 105, 119, 123. 138—140,
143, 307.

Luíher 165, 253, 255, 257, 274, 314.

Lyon 266—7, 278, 291 ; Lyonští chudí
279.

Lyra Mikuláš 242.

Magdeburk 289.

Machek (Machecus) Matj, prof. univ.

Pr. [snad M. Matj z Pelhimova?]
243.

Maitland 258.

Mangolt (Manholt) mistr [Petr?] 141.

Mareš Kokovec, Br. 153—4.

Mamerth Hugo, Vald. ve Freiburce

299, 301.
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Marsilius z Padovy 253.

Martin, knz v Krin, pedtím
v Hradci Kr., Br. 46, 80, 95—6,
98, 102—5, 107—8, 111, 116—9,
125, 145, 173, 308.— knz Kostelecký 107.

— knz, jemuž psal Clielický 138.
— Xmec, knz v Cliotbori (?), pitel
Bratí 139, 140.— Bydžovský, šidla, Br. 194, 225,
246.— šidla (jiný), Br. 194.— ue Reiserv 310.— v. Kabátník, Lupá, z Volyn.

Martinek Huška zv. Loquis v. Húska.
Masson, Vald. XVI. stol. 314.

Matj, stoupenec Reiserv 302.— v. ervenka, Dolanský, z Kun-
valdu, Machek, Uhlí z Kunvaldu.

Matjek, Br. na Mor. 246.
Matouš bakalá, notarius a kathedral

in Laudae collegio, pítel Brati
161, 239.— tkadlec z Lanškrouna jinak ze

Šternberka na Mor., Br. z ,,malé
stránky" 185, 194, 222.

Matoušova sestra v Žatci 24G.

Matyáš, král Uherský 52, 55, 152,

153, 157, 244.— Hagen 157, 304—5. 310.

Mazarin kard. 257.
Mersebuvk 299.

Meziíí [Veliké] 81.

z Meziíí Jíra, Br. 241.

Michal, (Michal starý), býv. fará
v Ž-amberce, Br. 47, 54, 68, 75,

77, 85, 88, 95—8, 102, 105—7, 112,

116—8, 125, 127—8, 130, 133, 137,

144, 148—152, 165, 177, 178, 180,

194, 225, 237, 239, 242, 245—6.— stoupenec Reiserv 302.— Polák, knz a kazatel podob. 105,

159, 160, 161, 243.
Mikuláš knz, jemuž psal Chelický

5, 138.— Br. v Boleslavšt 246.— vetená, z ,,malé stránky" 193.— v. z Drážan, z Pelhimova,
Slánský.

Mikulášenci, bratí Vlásenští 73, 93,

185; jejich pvodce Mikuláš 73;
jejich knz Pavel 185.

Milí Jan, kazatel 5, 48 (,,Miliín").

Mirovice 82.

Míše 291, 302.
Mohu 291.
Monasiier 257.

Moneta Cremonský 283, 299.
Montet Eduard 261—6, 272—3, 311

až 312.
Morava, 57, 67, 78, 80, 124, 128,

130, 132—3, 137, 141, 143, 147,
152, 157, 165—6, 178—9, 183,
189, 208, 212, 215, 217, 222, 237,
246, 291—2.

Morel, Vald. XVI. stol. 306. 314.
Morland 261.
Most, Mostský hrad 112, 119, 130,

148.
Mrzák z Miletínka Sobslav 105,

119.
Múller K., 254—6, 259, 261—2, 268
až 270, 273—4, 276, 279, 280—282,
287.

Multany, Valašsko 152, 153, 157.

Muston 257.
Mýto Vysoké 52—3.

Nmecko, Nmci 254, 279, 286—7,
291, 294, 298—9, 301, 302, 307,
309.

Nemocný Jan, Br. 245.

z Nepomuk Tma 82.

Nezdnice na Mor. 246.
Nizozemí 299.

Norimberk 299, 301.
Nový Hrad u Skute 244.

Oecolanipadius 306.
Ochsenbein 298—9.

Ondej, opat na Slovanech, Br. 53,

237—8, 244—5.— švec, z ,,malé stránky" 185.— z Brodu 35, 39, 298.^

— ezenský 300.
Opona Jan knz 62, 73, 108.

Oyebští 72.

Orleánská panna 298.

Orlice (Vorlice) tvrz u Kyšperka 244.

Orlík u Brandýsa 158, 196.

Ortlibarii, sekta 284.

Palacký Fr. 3, 5, 14, 15, 40, 45, C.?,

88—90, 113—4, 119. 191, 209,
233—4, 251—2, 254, 290. 298, 305,

307, 313, 315.
Palek (Paleek), Br. 141—2.
Palestýna 154.

Paris, Br. na Mor. 246.

Pavel II., papež 51.— Br. v Nezdnicích na Mor. 246.— knz nkdy Mikulášenc, z ,.malé

stránky" 185.

Pavlikanové, sekta v Uhích 242.

21
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Payne Petr, e. Engliš 243, 300—1.
z Pelhimova Mikuláš, zv. BLskupec,

biskup táb. 10, 14, 15, 59, 83, 123,

143, 301, 303, 305; jeho Kronika
Táborská 59.

z Pernštejna Vilém 56, 152.

Perrin 256, 258, 266, 313.

Ptíkostelecký (Ptikostelský) Jíra, Br.

110, 111, 113, 241.

Petr, provinciál Coelestinv, inkvisi-

tor 288.— Br. 247.— slepý, z ,,malé stránky" 194, 222.
— tkadlec. Valdenský z Branib. 152.

— v. z Drážan, z Lede, Payne,
z Pilichdoríu.

Pikardie 291—2.

Pikarti, Pikartství 13—10, 31, 49,

50, 53—4, 77, 81—2, 86, 102, 105,

116, 129, 144, 149, 154, 235, 238,

240, 292; viz Beghardi.
z Pilichdorfu Petr, 35, 291—2.

^

Písecký [správn: Pacovský?] Václav
mistr 243.

Písek 82.

z Plavná Jan, kupec v Norim. 301.

Plze 8, 9.

Podbrady, 55, 59, 66, 147, 148.

Polsko 286, 291.

Pomoi 286—7.

Poímský Jan, bratrský knz v Kla-
tovech 183, 246.

Poustevník Jan, zv. Jestebský, též

Turnovský, Br. 240, 244.

Praha, Pražané 5— 12, 46, 53, 55,

61, 66—69, 74, 76, 80, 82, 95,

98—9, 102, 108—9, 111—113, 118,

131, 136, 137, 299, 301—2; kaple
Betlémská 5, 11, 161; chrám
Týnský 62, 80, 99,^109, 115—6
131; knží u sv. Štpána 111
klášter bosák P. Marie 79, 90
klášter na Slovanech 79, 80, 90
245 (v. Ondej opat na Slovanech)
arcibiskup Pr. 291.

z Prahy Jan mistr, rektor Pražské
univ. 99.— Lukáš Br. v. Lukáš.

z Prachatic Kišan mistr 10, 297.

Prachenský kraj Jednoty 104—5, 178,

180, 183, 189, 203, 205, 212, 216,

225 226.
Preger W., 252, 255—6, 270, 273,

279—281, 287, 290, 293, 295—6,
297.

Pelouský Tma (Tomáš), Br. 54,

58—9, 88, 112, 125, 128, 154, 174,

179, 187—9, 194, 208, 239, 241—2,
246; jeho spisy 54—7, 75.

Pemysl Otakar II. 290.
Perov 103, 179. 180—1, 189, 208.

Píbram Jan, mistr 8, 9, 10, 19, 79,

90, 144, 297.

z Pibyslavic Bernard, Br. 184.

Prokop, dk. Chrudimský podob. 146'

— Holý 243 (,,Procopius Kasus
Plsnensis" !), 302.— (Procopius Rufus) z Jindichova
Hradce bakalá, Br. 54, 150—2,
159, 162, 169, 170. 171 175—180,
184, 187—8, 194, 200—203, 206—8.
226, 232, 237, 239, 241—2, 246;
jeho spisy 169, 175, 201—2. 241—2.

Prostjov 167, 181, 187, 189, 217, 232;
dkan Gabriel 146.

Prostjovský Tma [= Tma starý.

Tma z Byšic?] 239, 245.

,,Protiva mistr" , citovaný Chelickým
[= VikJeí] 5, 33, 34.

Protiva Jan, fará 5, 6, 33.

Provence, Proven9alština 251, 266—8,

:;15.

Prusko 299.

Rakousy 36—8, 83, 84, 128, 131, 151.

156, 287—8, 290. 296, 309, 310.

de Raniazello Otto 281.

Ratgeb Jindich, kací v Režn 300.

Rautenstock Bartol. 300.
Raynouard 260.

ecko, ekové, ecká církev, etí
knží 131, 153, 233, 300.

eho krejí. Br.. zakladatel Jednoty
46, 52, 61, 75, 78—80, 82, 88—94,
98, 100—102, 109—111, 113—4,
118, 122—3, 125, 126—7, 130,

133—4, 158, 162—3, 165—8, 174,

177—8, 180, 181, 192, 196, 199,

208, 212, 222—224, 226, 228—232,
237. 239,240, 241 ; jeho spisv 46—8.
50—2, 90—1. 169, 171. 180, 194
209—211.— noží v Kromíži, Pikart 81, 246.— VIL, papež 275.— n, íha Votický v. Votickv.

Reiser Fridrich 41, 83, 123, 157. 299
až 307. 309. 310.

Rendl z Oušavv Albrecht 161, 176,

184, 206—7. '234—6.

ezno 291, 300.

ím 238. 251.

; Ritschl Albert 40.
;"', Rokvcana Jan mistr 19, 46—52, 55.

m 59. 01—76, 78—9, 82, 84, 86.

I
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g8_91, 95, 99, 100, 102—110,
113_116, 121, 123, 126—130, 134

až 138, 140, 142, 143. 144, 145,

147, 155, 209. 210, 237. 240, 243,

307—8.
Roudnice 185.

z Rozmitála Zdenk Lev, nejv. purk-

rabí 235.

Rusko 154.

Rutze Mikuláš, vald. mistr v Rozto-

kách v Mekl. 310.

Rychmburk 49, 57, 130, 146, U8.^
Rychnov msto a panství 47. 72, 78,

97, 105—7, 116—7, 133, 17-1^181,

188 214—5, 232; snm r. 1494

179', 183. 187, 204, 207, 216, 231,

246; písa Václav 244.

Rychnovský ]a,nz Rychnova, píznivec

Bratí 97, 107; " Rvchnovská paní

105, 107.

z Ryziiibitrka páni 96.

Savojsko 257.

Schulz Ferd. 3, 5.

Scofus scholastik 13.

Sedmihradsko 286.

Selchov ves v Branib. 304.

Seneka 262.

Skute 49, 50, 129, 130, 146—8;
dkan Kíž 146.

ze Skute (Skuteskv) Ambrož, Br.

]83. 188-9, 223, 237. 242—3. 246.

— Ambrož Havránek 148, 237.

Slaná (ze Slaného) Václav, fará

podob. 160.

Slanskv Mikuláš, Br. 152, 237.

Spivituálové 40, 265, 277.

Sianislaides, Br. z ,,malé stránky"

194, 222.

Stanislav ze Znojma 13. 33.

Strachota z Královic Methudius pán,

Br. 243—4.
Stránov 155.

Stíbro 82.

ze Stíbra Jakoubek, 9— 12, 33—4,

48, 294, '306.

Siibrský Jakub, mistr podob., ad-

ministrátor 161.

Sudomíští urození 226.

Sídanv, ves u Chomutova 292.

ze SuUce ]í\n mlyná, Br. z .,malé

stránky" 185. 194.

— Jií, stud. Pražské univ. 99, 109,

241.

Svatou, Br. v Klatovech 138-

Sylvestr mpež 22, 26, 31, 36. 40, 83,

121 128, 225, 252, 282, 288.

Sylvius Eneáš 289, 292, 298.

Šafaík Pav. Jos. 5, 209.

Sárovci z Šárova, 226. — Anna z S.

191.
5?mowsladovník z Vinaíc, Br. 147—8.

^Pvr 299, 300.

ŠtÉke, Štkna 177—8, 183—4, 189,

194, 212, 223—4, 231—2, 236.

Stkenský Jakub (Kubík), mlyná,
vdce ,, malé strany" 17, 176— 180,

183—7, 196, 205, 207, 212, 215—7,
'>19 223 225—7,232, 234—6,245;

jeho spisy 194, 223—7, 231, 234—6.
Jan, Br. z ,,malé stránky" 194.

— Václav, Br. 239, 245.

Stepán, knz v Kromíži 75, 80, 81,

88_ biskup Vald. 128, 130, 133, 307,

310.— vychovanec Fr. Reisera 302.

Štpánek, knz táb. v Meziíí na Mor.

81.

Šternberk na Mor. 185.

ze Šternberka Albrecht na Lúkov,
pán Holešovský 55, 75, 88, 112,

24i_2 ; Zdenk 55, 82.

Šttin 303.

ze Štítného Tóma 5, 12, 33.

Strasbnrk 301—3.
Stýr 288.

Styrsa na Podo^ci, tiska 195.

Švábsko 301.

ze Svamberka [Kryštof] 215.

Švýcarsko 299.

Tábor msto 9, 14, 55, 59, 242—3,
302.— hora u Bechyn 6.

Táboí, (Táborství, knží Táborští,

uení Táborské) 4, 8—17, 19, 30,

34—5, 38—9, 41—2. 55, 57, 59,

72, 74. 77, 80, 81, 83, 86, 93, 97—9,

106, 109. 121. 123, 144, 210, 235,

258_9. 268, 289. 293—7, 302—3,
306, 310—1, 314.

Táborský Jan Vilímek, Br. 54, 152,

176, 179. 194. 207—8. 237—9.
242—3; jeho spis 237—8.

Tas, biskup Olomouckv 147.

Trmpdicld Mikuláš 156. 304.

Teplá klášter: ..Codex Teplcnsis" 253.

268—9.
Teplice, msto 4 6, 80, 100, 118.

Thuanus 292.

21*
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Tobiáš (nikoli Tomáš) knz podob.
od sv. Jindicha v Praze 102.

Tocco Fel. 274.

Todd 258.

Tomáš (Tma) Nmec, krejí z Lan-
škrouna, Br. 54, 152, 194, 239,

246 (?). 311.— písa, Br. 226, 239, 242, 24 6.— od sv. Jindicha, správn: Tobiáš.— v. zByšic, z Nepomuk, Pelouský,
Prostjovský.

Torre Pellice v Tt. 251—2.
Tovaovská Johanna z Krajku, paní

Boleslavská 174; v. z Cimburka
Ctibor.

Trka z Lipnice Burian 105, 119, 139.

Tebí klášter 148.

Truhlá Jan, Br. z ,,malé stránky"
185.

Turecko, Turci 157, 203, 222.

Turin 252.
Turnow Petr 299, 300.

Turnovský T., Br. 58.

Uher Beneš, Br. 230.

Uhlí Matj z Kunvaldu, Br. 184,

245—6.
Uhry 242, 286.

Ústi n. Lužnicí 38, 296.

Václav IV., král 6, 7, 59, 141.

— noží v Chocni, Br. 246.
— písa v Rvchnov, nkdy v služ-

bách krále "Matyáše, Br. 244.— v. z Berouna, Písecký [správn:
Pacovský?], Slaná, Štkenský, V-
nk, Vrbenský.

Valašsko v. Multany.
Valdenský (Valdez. Valdus) Petr 40,

76, 83, 252, 255—8, 267—9, 271,

276—283, 291—2.
Valdenští, Valdenství 31, 35—41,

o7_8, 83—4, 121—2, 128, 130—2,
191— 2, 226—7, 251—315; vtev
lombardská 254, 270. 276, 279 až

287, 296, 303, 306, 309; vtev
francouzská 270. 279—287, 309;
nynjší V. v Itálii 251—2; V.

v "echách a na Morav 35—8, 41,

8', 128, 152, 290—310; biskup
Štpán 128, 130, 133, 307, 310;
starv Vald. knz r. 1467 mezi Bratí-
mi 125. 127—8, 307. — Jejich zí-
zení církevní 282—6, 303; major
(= biskup) 285; knz 285; jáhen
285; rektoi 281; misti 287, 304;
zpovdníci 287; ,,perfecti" (fratres)

a ,,credentes" (amici) 264, 283,
308; sestry 284; shromáždní n.

snmy 285—6. — Jejich literatura
256—274, 310—315; jazyk jejich
spis, ,,Valdenština" 266—8; sp's
o Antikristu 40, 256, 313; ,,Ayczo
es la causa" 54, 312; ,,Cantica"
262,264; katechismus 290, 312—3 ;

,,Codex Teplensis" (?) 253, 268—9;
,, Liber justorum" 270; ,,Nobla
leyczon" 259, 260, 270—3; ,,Ver-
gier de consolation" 262, 264;
,,Vertus" 262; V<^klad Otenáše
(,, Glosa Pater") 265.

Valeovský Vank z Knžmosta, král.
podkomoí 46, 69, 77, 79, 82,
100—1, 111, 114, 244—5.

Vartmberk (arx Vartenbergensis) 243.
z Vartmberka enk, nejv. purkrabí 7,

10, 11.

Wasen Kunrád, švvc. kací 299.
Wattenbach W. 287, 303.
Vavinec, knz táb. 59.— v. z Bezové, Krasonický.
Weydener Jakub z Nisy, mistr 185.
Weiler Jan, nm. kací 302.
Vének (Václav) knz, zakladatel Tá-
bora 10.

Víde 130, 307.

Viklef Jan, jeho uení 5, 12, 13, 16,

21, 31, 32—34, 39, 40. 55, 58—9,
121, 144, 226, 294—5, 297—8, 300,
305, 306.

Viktorýn, syn krále Jiího 147.— mistr v. z Chrudim.
Vilémov 62, 64—67, 73—4, 80, 84,

165.

Vilémovšti nábožní 52, 64, 65, 68,

72—75, 80, 87—8, 95, 134, 233.

Vinaíce 179, 208; Šimon sladovník
z V. 147—8.

Winklerú sekta 83, 301.

Vitanovice 48, 80, 93, 94; v. Kolár
Jan z V.

Vit Vehký, Br. [= Vít léka Pe-
rovský?] 241.

Vladislav, král eskv 52, 53 (,,syn

krále Polského"), 56, 112, 130, 149,

153, 158, 174. 216, 311.

Vocásek (Ocásek) Jan, fará u sv.

Štp. ve zdi, podob. 114.

Vodika Beneš, krejí v Chlumci n.

Cidl., Br. z ,.malc stránky" 184
]8(3_7_ 219, 223, 230, 232.

Vodanský Jan bosák 40, 76.

Vodanylb, 178, 212, 223—5, 234—5.
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Vojtch kollegiát, Br. 160, 237, 239,
243.

z Volyn Martin 5.

Vornis 299.

Votice 57. 171.

Votický eho n. íha, Br. 52, 91,

183, 185, 194, 222, 245; jeho (?)

traktát O moci meové 171—2,

231.

Votík, Br. 226.

Vrbenski' Václav, m'str podob. 102,

104.

Vysoká 56.

Vyšehrad 12.

Vyškov 130, 147, 148.

Zelená Hora \i Nepomuka 82.

Zezschwitz G. 133—4. 268, 289—290,
293, 298, 305, 312—3.

Zhoelec 4, 58.

Zikmund král 7, 11, 12, 55—6, 141,
245.

Zmvzliková Krescencie paní 195.

ze Znojma Stanislav 13, 33.
Zwingli 314.

Zvolewsi. Mor. 49, 57, 148.

Zamherk 68, 94, 105; fará Jan 105;
fará Michal v. Michal.

Zatec 53, 157. 246, 291, 302, 304—5,
307 ; Matoušova sestra v Ž. 246.

ze Žatce Jan mistr, knz táb. 16.— Jíra, mistr podob. 102.— Matj Dolanskv, Br. 112, 130,
148.

Ženeva 261, 264, 271, 311.
Žižka Jan 9, 10, 14, 55, 56, 59, 82,

141, 171, 216.
Žižkov 11.

Žleby 185.

Žofie královna 7, 59.
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almužna 167—8.

Antikrist 17, 18, 22, 26, 34, 48, 69,

70. 71, 72, 92, 93, 121, 209, 238,
241.

biskup, úad biskupský 123, 127, 128,

302.
cirkev^2\,%Í, 70—1, 120—1, 153, 233;

c. ímská, papež a papežství 26,

36, 48, 71, 93, 121, 132, 135—6,
150—1, 238, 265, 288; ,, zavedení"
církve 26, 36, 42, 48, 72, 121, 128,

139, 142—3,288; církve východní
(ecká, indická, arménská) 121, 131,

153, 233, 300 ; církev a stát v. stát.

jary, farái, právo podací k mm, de-

sátky farní 25, 26, 106, 224.

hích stavování veejné 63.

chudoba dobrovolná 86—7, 167—8,

173, 219, 265, 277—8, 283; ch.

knží a církve v. knží.
kalicji v. veee Pán.
kázáni evangelia svobodné 264,
278—9, 283—4.

knz, knží, stav n. úad knžský 31,

37, 38, 41, 63, 70, 81, 85, 101,

123—134, 150—1, 255, 282, 284;
svcení knží 123; ,,šeí knží,
šíkové" 76—7; knz tkavý (bez

pevného sídla) 190—2, 224, 309;
chudoba knží, jich svtské pano-
vání 26, 32, 36, 39, 41, 64, 87,

122, 189—190, 192, 288, 309, 310,
314; manželství knží 314; runí
práce knží 41, 87—8, 189, 190,

309; knží nehodní, neužitení
19, 63—4, 69—73, 77, 84. 104. 122;
knz nehodnv zda posvcuje? platn
udílí svátosti? 30, 31, 38—9, 41—2,
63, 65, 74. 77, 85, 92, 146, 150.
281—2, 306.

konšel a rychtá na vsích dosazo-
vání 173, 206, 214, 217, 221.

kest 30, 36, 38, 1J7, 224, 242; kest
dítek 151, 156; optování ktu
v Jednot 151, 155—6, 191, 224.

Kristus jediným prostedníkem mezi
stvoením a Stvoitelem 26, 27,

34; jeho následování 26, 27, 34,

41, 71, 166—7.
manželství 176, 191, 206. 284; m.
knží 314.

msta, mstská práva 8, 24, 170;
konšelství mstské 194. 196— 198,
217.

mniši, ády mnišské, kláštery 25. 32,

79. 274—6.
mše 36, 38. 81, 97. 105, 109. 115,

285—6. 288.

násilim neodpírati zlému 42, 70, 100,

218.
obchod 124, 170.

obady církevní, kostely, ornáty, hra
na varhany, zpv kostelní, vyzvá-
nní, obrazy 26, 38—9, 40— 1. 81,

97. 105, 288.

oistec ímodlitbv a mše za mrtvé) 36.

38, 39. 41, 117, 283. 296—7, 310.

papež v. církev.

Písmo sv., bible, Zákon boží 8. 21,

22. 24, 25. 26, 27. 34, 37, 40, 42,

62—3. 180. 209, 228—9, 233,
268.

poddaní (lidé chudí, robotní. úroní),
poddanství 8, 25, 55—6, 74, 171,

217, 220.

práce runí spolená 280— 1. 284;
runí p. knží 41, 87—8, 189, 190,

309.
práva svtská a církevní (zákouv) 8,

36.

pijímání tla a krve Kristovy v.

veee Pán.
pisahá 36, 37, 38. 39, 40, 70, 170,

173, 181, 202, 206, 218, 226—231,
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264,283,304,309,314; písaha na
mezích 206.

pst 64.

emesla 24, 170, 181, 189.

rolnictví, sedláci 24, 25, 170, 181;
selská práva 8.

smrti trest, tlesné tresty 11, 23, 36,

38—41, 64, 70, 170, 213, 218,
220—1, 283. 288, 304. ,

spaseni na em se zakládá, na víe,
milosti boží i skutcích 27—30,

34, 165—6, 168—170, 199—201,
233, 244, 311.

stát, státní n. svtská moc, státní a
spoleenské rády 8. 17, 18, 21—25,
34, 42, 101—3, 111, 170—2, 226,
233; stát a církev 17—8, 21—24,
26, 34—5, 101, 120.

stavové urození, stavovské rozdíly
23—4.

svati, jich uctívání 34, 36, 38, 41,

283, 291; jich pímluva 64, 117;
modlitby k P. Marii 297.

svátosti 30, 34, 69, 70, 72, 92, 96,

115, 117, 313; bimování 36; po-
slední pomazání 1 17, 191,224; sv-
cení knží 123 ; v. též kest, zpov,
mše, veee Pán.

svceni církevní 36, 38— 9, 288 ; sv.

knží 123.

svdomi svoboda 100— 102.

školy v. uenost.
tresty tlesné v. smrti trest.

uenost svtská, uení, školy 8, 9,

26, 36, 41, 158, 229, 230, 288.

úady svtské nesmí zastávati kesan
24, 170, 172, 314.

války a vojenské služby dovolenost 6,

9—12, 23, 34, 36, 64, 70, 170—1,
221—2, 227, 233, 235, 299.

veee Pán, svátost tla a krve Kri-

stovy 12—17, 30—1, 34, 53, 74,

81, 85, 104, 115—8, 129, 139,

143—6, 150, 206, 215, 233—4,
245, 281, 306; klanní se svátosti

té 16, 17, 31, 97, 104—5, 116—7,
129, 145, 198; pozdvihování 17;
pijímání asté 12, 65; pijímání
v híchu smrtelném 74—5 ; pi-
jímání platné skrze víru 145; pi-
jímání pod obojí, kalich 6, 7, 12,

19, 31, 101, 150, 238, 241, 305—6.
vira 26—28, 29, 255 ; v. spasení.
vojenské zízení 171, 182, 221, 235.
vle svobodná 27.

zpovd 30—1, 38—9, 41, 117, 287.
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